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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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ÚJ LÁTÓHATÁR
1960. ÉVFOLYAM
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Párizsi szüret 1959 1
Az angolszász irodalomnak nem egyedüli központja London, a német
Berlin, Hamburg, Frankfurt és München között oszlik meg, a spanyol
Buenos Airestől Madridig, sőt Párizsig terjed, de a francia irodalomnak
csak egy szentélye, egy zsarnoka, egy városa van: Párizs. Itt dől el minden, itt osztogatják a babérokat, a rövid és – néha – hosszú életű halhatatlanságot. Ha tehát visszatekintünk a múlt esztendőre és meg akarunk emlékezni a francia irodalmi élet néhány kimagasló eseményéről, megelégedhetünk a párizsi szürettel. Lehet, hogy megfeledkezünk egy-két nagy
névről, lehet, hogy tévedünk, mint ahogy Párizs is tévedhet, de feladatunk
mindenesetre egyszerűbb és könnyebb, mintha az angolszász, a német
vagy a spanyol irodalmat akarnók áttekinteni.
Kezdjük a novemberben és decemberben kiosztott irodalmi díjakkal.
Az őszi versenyfutás a négy nagy irodalmi díjért nem volt különösen izgalmas. Talán azért, mert nem volt sok jó regény, nem bukkant fel sok új
tehetség. Részben pedig azért is, mert heteken keresztül mindenki csak
egy könyvről beszélt, az őszi könyvpiac nagy szenzációjáról és ez a szenzáció eleve elkedvetlenítette a pályázókat, háttérbe szorította az egészséges és egészségtelen versengést. André Schwarz-Bart „Le Dernier des
Justes” (Éd. du Seuil., Prix Goncourt 1959) című regényéről van szó. Az
izgalom még a Goncourt Akadémia bölcs tagjait is annyira elragadta,
hogy a hagyományt megszegve, három héttel a szokásos időpont előtt
ítélte oda gyorsan Schwarz-Bartnak a Goncourt díjat.
A regény a zsidók üldöztetéséről és szenvedéseiről szól. Egy hosszú,
több évszázadot áttekintő bevezetés után a németországi zsidók élete pereg le előttünk, a huszas évek berlini eseményeitől az auschwitzi haláltáborig és a gázkamrákig. A keret egy családi krónika, a krónikák egyszerű,
rendszerint higgadt hangján. A szenvtelen hang azonban szörnyű valóságot takar és a tartalom és stílus közötti feszültség még csak növeli a regény megrázó erejét.
A harmincegy éves szerző lengyel bevándorolt zsidók gyermeke. Részt
vett az ellenállási mozgalomban, a háború után pedig sok viszontagság és
nyomor közepette egyetemi tanulmányokba is fogott. Regényén sokat
dolgozott, a témával sokat küzdött; belső ellenállást kellett legyőznie ahhoz, hogy népének tragédiájáról nyugodtan, kendőzetlenül írhasson.
1
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Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 1. számában.

Schwarz-Bart lényegében autodidakta. A tartalom, a mondanivaló érdekli,
nem a forma. Azért ír, mert bizalmatlan az „irodalommal”, a hivatalos és
hivatásos irodalommal szemben.
A kritika azonnal rámutatott a könyv hibáira, amelyek – néhány történelmi tévedéstől eltekintve – mind a szerző magatartásával függnek öszsze. Schwarz-Bart nem regényt akart írni, nem szépirodalmat, hanem krónikát és prófétikus üzenetet. A könyv kirobbanó sikerének különböző
okai vannak. Igazuk van a cinikusoknak, akik szerint Párizsnak minden
ősszel kell egy nagy bestseller, a többit elseprő könyvsiker – tavaly Paszternák, tavalyelőtt Vailland, most Schwarz-Bart; igaza van annak a kritikusnak is, aki a nem-zsidó olvasótömegek lappangó rossz lelkiismeretével
magyarázza a sikert; de igaza van annak is, aki az okot egyszerűen a szerző érdemeiben látja. Mert a Dernier des Justes megrázóan emberi krónika
az embertelenségről, melynek valóságára most, az új esztendő antiszemita
kilengései közben, újra rádöbbenünk.
A Prix Femina zsűrijének tagjai állítólag ugyancsak Schwarz-Bart
könyvét akarták kitüntetni. Mikor azonban a Goncourt Akadémia megelőzte őket, elég érthetetlen módon száznyolcvan fokot fordultak és egy
olyan könyvet díjaztak, melynek tartalma és stílusa szöges ellentétben áll
első jelöltjük mondanivalójával és stílusával. Bemard Privát „Au Pied du
Mur” (Gallimard, Prix Femina 1959) című regényének története ugyancsak a második világháborúban játszódik, mégpedig francia tisztek egy
németországi hadifogolytáborában. De a simán, túl simán gördülő mondatok és fejezetek könnyed iróniája, humoros hangja a legtöbb olvasót felháborítja. Egy szó sem esik a háború szörnyűségeiről. A tisztek jól érzik
magukat a táborban, hiszen tovább játszhatják fontos és fontoskodó szerepüket, de most már minden következmény és felelősség nélkül. Ilyen
könyv nem igen jelenhetett volna meg közvetlenül a háború után és értéke
most is kétes; mert az olvasó nem annyira a társadalmi iróniát érzi ki belőle, mint egyfajta veszélyes és majdnem érthetetlen nosztalgiát a „régi
jó” háború iránt. A háborús légkör mindent leegyszerűsít; milyen szép,
milyen jó és milyen egyszerű táborban, felelősség nélkül, ártatlannak lenni!
Az Interallié díjjal Antoine Biondin új regényét (Un singe en hiver, La
Table Ronde, Prix Interallié 1959) tüntették ki. A zsűrinek talán igaza is
volt: a négy díjnyertes regény közül ez a legszürkébb és legkellemesebb
olvasmány. Szolid történet, jó stílus, pasztell színekben a végletekig árnyékolható, aránylag banális téma: egy férfi a családi problémák elől az
alkoholba menekül és az alkohol révén barátságot köt egy antialkoholista
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szállodatulajdonossal. Központi szerepet játszott az alkohol Christiane
Rochefort nagysikerű regényében is: 2 de amíg ott démonikus fegyver
volt, az önrombolás érdekében, itt csak a menekülés gyáva eszköze. Eredeti vonás e regényben, hogy nincs benne egyetlen szerelmi kaland sem
(az már a múlté; a szerelem után az alkohol, a szex után a szesz); értéke,
hogy szépen rajzolja meg a két férfi közötti barátságot. Kellemes, megnyugtató olvasmány.
Schwarz-Bart könyve után Albert Palle „L'Expérience” (Julliard, Prix
Renaudot 1959) című regénye a legjelentékenyebb alkotás a négy díjnyertes mű közül. Egy idős, fáradt újságíró utazás és munka közben visszaemlékezik életére és annak értelmét keresi. Lassan, nehezen hatol előre a
múlt ködös és szennyes dzsungelében. Albert Palle tehetséges író. A középszerű ember közönséges múltjának néhol már hátborzongató felidézése jól sikerült, leköti, lebilincseli az olvasót. Ez a könyv Céline és Sartre
regényeire emlékeztet. Emiatt néhányan megrótták a szerzőt: Céline és
Sartre ideje elmúlt. Ez az érv azonban nem nagyon meggyőző. Ma
Francoise Sagan és Alain Robbe-Grillet korát éljük, de azért nem köteles
mindenki az ő receptjük szerint írni.
Ezek után térjük át a többi fiatal vagy kezdő regényíróra. A kritika lelkesen fogadta Yves Velan első regényét (Je, Éd. du Seuil). Velan svájci
protestáns író, 34 éves. Könyve egyetlen hosszú „belső monológ”, melyet
Jean-Luc Friedrich nyoni református lelkész mond el. Jean-Luc a szenvedélyes és szenvedély ellen küzdő, egyszerre gőgös és alázatos lelkészek
fajtájából való. Élete szünet nélküli lázas kutatás. Nem nyugszik bele abba, ami van, nem szereti jómódú, jóllakott presbitereit. A szegények, az
egyházon kívüliek társaságát keresi, s legjobb barátja kommunista. A
szerző azonban szerencsére elkerüli a melodrámát. Jean-Luc nem veszti el
hitét és nem vesz össze egyházával. A technika, a szaggatott mondatok
Faulknerre, a tartalom kissé Bernanosra emlékeztet. Yves Velan az év
egyik legjobb regényében hiteles képet festett a mai lelkészek problémáiról.
A Rivarol díjjal minden évben nem-francia író által franciául írt legjobb könyvet szokták kitüntetni. Az 1959-es díj nyerteséről a sajtóban –
úgy érzem – igazságtalanul kevés szó esett. José Luis de Vilallonga nem
kezdő író, de a nagyközönség jobban ismeri arcát, mint stílusát: fontos
szerepet játszott Louis Maile „Les Amants” című merész és nagysikerű
filmjében.
2

A könyvet az 1958-as Párizsi szüret-ben ismertettem. (Új Látóhatár, 1959 márciusáprilisi szám.)
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Díjnyertes regénye (L'Homme de Sang, Éd. du Seuil, Prix Rivarol
1959) Francisco Pizarro spanyol köztársasági tábornokról szól, aki húsz
év után visszaérkezik Oroszországból Párizsba, a száműzött rokonok és
barátok közé. Kiábrándult a Szovjetunióból és most, pár nap alatt kiábrándul a rokonokból és barátokból is, akik elmerültek Párizsban, a polgári
kényelemben, végleg beletörődtek menekült sorsukba. Időnként összegyűlnek még, spanyol ételeket esznek és spanyol borokat isznak a haza
tiszteletére, felidézik rozsdás emlékeiket, a régi szép időket, de ez minden, Pizarro tábornok gyorsan határoz: visszamegy Spanyolországba,
pedig tudja, hogy ott a halál várja. Vilallonga könyve az emigráns kiábrándulás nagy regénye. Nemcsak tartalma, de művészi értéke miatt is jó
volna, ha megjelennék magyar fordításban is. Vilallonga spanyol létére
szebb, klasszikusabb francia nyelven ír, mint sok francia író. Az
„L'Homme de Sang”, ha nem is a legnagyobb, de mindenesetre az 1959es év legtökéletesebb regénye. Szőrszálhasogató kritikusok talán éppen
ezt róhatnék fel neki: túl tökéletes. A szereplők és az egyes jelenetek
olyan szépen, keményen, erősen vannak megrajzolva, mintha nem is egy
regényből, hanem turistákat csábító, idegenforgalmi brosúrából lépnének
elénk.
A francia regény két nagy hagyományán – a klasszikus és a realista regényen – kívül tovább él és erősödik a prousti hagyomány egy különös,
felhígított és a klasszikus regény felé közeledő válfaja, melyre 1958-ban
Philippe Sollers munkája hívta fel a figyelmet. A tavaly megjelent és ide
tartozó új művek közül leginkább Jerome Peignot új regényét (Constance,
Éd. du Seuil) érdemes megemlíteni. Mindig lesznek a magányt és a magány kebelfeszítő nagy érzelmeit kedvelő olvasók. Ezek a rokonszenves,
csendes széplelkek alkotják az ilyenfajta regény barátainak táborát.
A fiatal nemzedék legfontosabb kezdeményezése az „új regény” –
nouveau roman – iskolája. A mozgalom három esztendős. Első komoly
sikereit 1957-ben aratta. Azóta egyre izmosodik. A múlt évben három
jelentős új művel gazdagodott. Claude Mauriac – Francois Mauriac fia –
„Le Diner en Ville” (Albin Michel, Prix Medicis 1959) című regényében
285 oldalon elemez egy mondén párizsi vacsorát. A vendégek a 16-ik
oldalon már elfogyasztották a levest, de csak a 284-ik oldalon állnak fel
az asztal mellől. Közben sokat esznek, sokat – kedvesen és felületesen –
beszélnek; de még több az, amit elhallgatnak, kegyetlenül magukba fojtanak. A szerzőt pedig éppen ez érdekli a legjobban, a nyolc vacsorázó,
négy férfi és négy nő, térben és időben egymásba folyó, ki nem mondott,
pontosan meg sem fogalmazott vágyai és észrevételei. Nathalie Sarraute
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körülbelül ugyanolyan hosszan foglalkozik egy elkényeztetett és jelentéktelen párizsi úrifiú anyagi és irodalmi ambícióival, bosszantóan kicsinyes
világával (Le Planetarium, Gallimard). Az írónő szerint a rendkívül középszerű téma különösen jó ürügy arra, hogy a tudat alatt mozgó és állandóan változó, hol fejletlen, hol kirobbanó ösztönöket vizsgálja. Alain
Robbe-Grillet, a mozgalom vezére, új könyvében (Dans le Labyrinthe,
Éd. de Minuit) egy háborút vesztett, kötelékétől elszakadt katonával
együtt az olvasót is belekényszeríti egy behavazott, titokzatos és ellenséges város ismeretlen éjjeli utcáinak útvesztőjébe. A labirintust azonban
nemcsak az ismeretlen város alkotja, labirintus maga a ridegen felmérőleíró, csúszó-mászó mondatok, bekezdések szürke tömege is.
Mindhárom könyv – mint minden ,,új regény” – rendkívül fárasztó olvasmány. Fásultságot, fejfájást okoz. Hogy lehet mégis az, hogy az „új
regényének óriási sikere van?
A magyarázat nem egyszerű. Igaz, hogy ma divat az „új regény”-ről
beszélni; igaz az is, hogy a szerzők szokatlan technikája és szemszöge
meglepi az olvasót. A legfontosabb ok azonban az, érzésem szerint, hogy
ez az első mozgalom Franciaországban, amely komolyan, módszeresen
próbálja megoldani a modern regény úgynevezett válságát.
Módszeresen, mert a nyilatkozatok, sajtókonferenciák, vitacikkek az
elmúlt három évben messze meghaladták a művek számát, és a teória érdekesebb a gyakorlatnál. Miben áll ez a teória? A huszadik században
élünk, – mondják Robbe-Grillet, Bútor és társaik – lejárt a tizenkilencedik
századi regény ideje. A modern technika korában nevetséges és anakronisztikus a Balzacra és Flaubertre támaszkodó hagyomány. Balzac a polgári individualizmus hőskorában élt, a könyörtelenül feltörő, becsvágyó
polgár még mindenkitől elhatárolt, különleges egyéniségnek hihette magát. Ma már a lélektan és a társadalom is túljutott ezen a stádiumon: kollektív erők szabályozzák életünket. Olyan erők, amelyek a technika vívmányaival párosulva, az egyénen felülkerekednek, Az egyes ember sóhaja, öröme, bánata egyáltalán nem olyan érdekes, mint Balzac gondolta;
sőt, egyenesen banális. Az ember csupán jelentéktelen kis része egy hatalmas gépezetnek, melyet földrajzi, technikai és kollektív-névtelen társadalmi erők mozgatnak. A modern írónak az a kötelessége, hogy szigorú
tárgyilagossággal fényképezze ezt a gépezetet, a tárgyakat, fekvésüket,
színüket, szagukat és, többek között, az embert is az őt megillető szerény
helyen. A hagyományos regény mesterségesen kiemeli hőseit a világ élő
organizmusából, izolálja és ugyancsak mesterséges konvenciók szerint
tálalja fel őket. Az „új regény” nem izolál, nem tálal: fényképez. Tárgya12

kat, embereket, árnyékokat, értelmetlen mondatcafatokat, mindent, úgy,
ahogy van.
Az „új regény” alapelvei nem újak és ezt elismeri Robbe-Grillet is, aki
különben foglalkozása szerint mérnök. Külföldön hasonló utakon járt
Joyce és jár Faulkner. A fenyegető anonimitást érezni Garcia Lorca verseiben is és a tárgyak, formák pontos leírása központi témája Francis Ponge
költészetének is. De a francia regény lemaradt; utol kell érnie az angolszász regényt és a modem költészetet.
Az érvelés érdekes és bizonyos, hogy az „új regény” körül folyó vita
felpezsdíti a francia szellemi életet; de a higgadt és a sznobizmusoktól
lassanként megcsömörlött olvasót sem az érvek, sem a művek nem győzik
meg teljesen. Lehet, hogy Balzac lélektani felfogásai elavultak; de az olvasót a regényben mindig elsősorban az ember érdekli. Kérdés, hogy az
„új regény” szószólói nem ismerik-e félre a regény funkcióját. Bizonyos
elemi konvenciók nélkül nincsen művészet. Többek között éppen a modern francia színművészet nagy reformátorai, Copeau, Jouvet, Vilar mutattak rá a „convention theatrale” rendkívüli fontosságára. A regénynek is
megvannak a maga konvenciói. Társadalmi forradalmak és mélyreható
változások közepette nem ragaszkodhatunk csökönyösen elmúlt korok
irodalmi formáihoz, de a regényírónak be kellene érnie az őt megillető,
szerényebb szereppel: a világ megváltását az emberiség nem az „új regényétől, nem a modern művészettől várja. 3
A diagnózis elfogadható, de a terápia nem.
A már befutott, ismert írók közül 1959-ben Mauriac emlékirataival,
Sagan és Quenetu regénnyel, Aragon versekkel jelentkezett.
Francois Mauriac a közíró politikai küzdelmeinek arénájában töltött
évek után új művel lépett az olvasók elé. Nem regénnyel, hanem emlékiratokkal, amelyeket az év egyik legnagyobb eseményének tekinthetünk.
3 A szerénytelenség általánosan elterjedt romantikus betegség és örökség a modern művészetben és irodalomban. A klasszikus művész azért írt, festett, komponált, hagy
tessék a közönségének. „Tetszeni kell, ez a nagy törvény” – mondta Balleau. A modern művész felhorkan: szentségtörés! Ó Rimbaud és Benn nyomán Isten helyét szeretné átvenni, alvilágot akarja megváltozhatni; s ha a világ nem változik meg, fittyet
hány rá, az a világ hibája, nem az övé. Érdekes? Minél szűkebb lesz a modern mű-

elefántcsonttoronyba visszavonuló arisztokraták természetesen itt is vannak.)
vész társadalmi hatása, annál nagyobb társadalmi igényekkel lép fel. (Kivételek,
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A cím (Memoires interieurs, Flammarion) megtévesztő. A jeles katolikus
író nem intim vallomásokkal kíván kedveskedni szenzációéhes kortársainak. Nem tartozik azok közé az írók közé, akik szenvedéllyel jegyzik fel
bűneiket, betegségeiket, kalandjaikat. Mauriac emlékiratai indirekt emlékiratok; az író más írókról szóló véleményével vall magáról. Vallomás arról és azáltal, hogy kit szeret, kit nem és kiben mit szeret, vagy mit nem
szeret. Könyve elsősorban nagyszerű és lenyűgöző arcképcsarnok. Felidézi Pascalt, Guerint, Proustot, Gidet; klasszikusan egyszerű és művészileg tökéletes mondatokban számol be Racine- vagy Constant-élményéről.
Főleg az intellektuell, önmarcangoló, titokzatos mélységeket sejtető vagy
titokzatos mélységektől félő írótípus képviselői foglalkoztatják.
Az emlékiratokból kiderül, hogy az író regényt már alig olvas. A regény a lehetőségek műfaja, – írja – a jövőbe mutat, a fiataloknak való;
legszívesebben emlékiratokat vesz kézbe s a halál kapujához közeledve
már csak a lelket keresi. Nem szereti a romantikát, mostani könyvéből is
látszik, hogy a klasszikusokhoz áll a legközelebb.
Keresztény hite is a klasszikus, janzenista tizenhetedik századhoz
vonzza. Ritka az olyan könyv, amelyben a hit, a vallás ilyen természetesen, mélyen és személyesen hat át minden gondolatot és ítéletet. Ha valaki egyszer meg akarja írni keresztény szemszögből a francia irodalom
történetét, ezeket az emlékiratokat vehetné alapul. Ugyanakkor a könyv
akaratlanul is bizonyságot tesz a hitélet gazdagságáról és változatosságáról. Mennyire másképp állt Bernanos vagy Green a halál kapujában. Érdekes és különös viszont, hogy a katolikus író nagy seregszemléjéből elsősorban éppen a katolikus írók maradtak ki: Bernanos csak pár oldalt
kap, Greenről, Claudelről szó sem esik. Akárcsak a janzenista Pascal,
Mauriac is a kívülállókhoz, a nem-keresztényekhez szól s a leginkább
éppen az fáj neki, hogy a végső kérdésekben lebonthatatlan falak választják el egymástól a különböző szellemi családokat.
Francoise Sagan új regényével (Aimez-vous Brahms ..., Julliard) véglegesen bebizonyította, hogy tévedtek azok, akik túlságosan reménykedtek benne. Kétségtelenül rendkívül ügyes és tehetséges írónő, aki tökétesen ismeri mesterségét; de nincs fantáziája és ambíciója. Teljesen aláveti
magát háromszázezer olvasója igényeinek és pontosan adagolja azt, amire
az átlagolvasó titokban vágyódik: sportautó, drága éjjeli mulatóhely, hol
cinizmussal, hol érzelgősséggel, de mindig szerelmi kalandokkal fűszerezve. Egy érdeme bizonyára van: a huszonegyedik század szociológusa
jobb anyagot talál majd az ő regényeiben korunk szellemének tanulmá-
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nyozására, mint ügyetlen – de nagyszámú! – utánzói és becsvágyóbb kollégái műveiben.
Frangoise Sagan az érzelgős szobalányok örök típusának ír, mert ha a
szobalány ma már kiveszőfélben van is, a típus megmaradt. Az írónőt
huligánok, szobalányok vágyai inspirálják, és még valami: a klasszikus
francia regény hagyománya. A véletlen úgy hozta, hogy közvetlenül
egymás után olvastam Sagan új regényét és néhány tizennyolcadik századbeli kisregényt: Madame Genlis, Duclos és mások munkáit. A hasonlóság meglepő. Elvontan, klasszikus szigorral két-három személyre leegyszerűsített szerelmi történeteknek, lélektani elemzéseknek örök, mértanian pontos ismétlése, úgy látszik, mindig örömet okoz a francia olvasónak,
elengedhetetlen kelléke a francia szellemnek. Itt kell elhelyezni, ebben a
„modern cinizmus-romantikus érzelgősség-klasszikus formai hagyomány” alkotta háromszögben Francoise Sagan regényeit és itt kell keresni
sikereinek titkát.
Raymond Queneau új regénye (Zazie dans le metro, Gallimard) szórakoztató olvasmány. Gorombaságok és ocsmányságok modorosán ügyes,
finom és fantasztikus összessége; látszik, hogy intellektuell írta kedvtelésből és inyencfalatnak szánta intellektuelleknek. Az íróasztal mögött
ülő, pipás, szemüveges tanult ember gyakran nosztalgiával határos lelkesedést szokott táplálni a tolvajnyelvek ocsmány kifejezései iránt: önámító
érzelmeit Queneau szellemes könnyedséggel elégíti ki.
Szinten ínyenceknek való finoman fűszerezett falat André Pieyre de
Mandiargues új könyve (Feu de Braise, Grasset). Pieyre de Mandiargues,
a német Kafka és az argentin Borges példáját követve és leszűkítve, az
,,elit”-nek ír; művei az elbeszélés és a költői esszé határán mozognak.
Ugyancsak e két műfaj keveréke Pierre Klossowsky Sade-dal beoltott,
azaz szakértelemmel megnemesített pornográf regénye (La Revocation de
l'Sdit de Nantes, Ed. de Mimiit); a rendkívül pontos leírásokat hűvös filozófiai elemzések váltogatják. Az irodalmi erotika füveinek azonban, a
könyv sikere ellenére, mást ajánlanék: látogassák meg Párizsban a „Nyolcadik Nemzetközi Szürrealista Kiállítás”-t (és vegyék meg a fényűző katalógust): több erő és varázs van abban az erotikában, amelyet a kiállítás
termei lehelnek felénk.
E hosszúra nyúlt beszámoló végén hadd szóljak röviden a másik két
hagyományos műfajról, a költészetről és a színműirodalomról is.
Verseskötetek általában nem szerepelnek a bestseller listákon, nem tartoznak egy-egy év nagy irodalmi szenzációi közé. Ezért nehéz az évi krónikában a költői termésről is ítéletet mondani. Néhány részletet azonban
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érdemes megjegyezni. Saint-John Perse életművét több nagy irodalmi
díjjal tüntették ki. Megjelent végre egy olcsó, jó és egyszerű modem francia antológia – igaz, nem Párizsban, hanem Angliában (Penguin Book of
French Verse, 4. rész). Aragon újra megénekelte egy kötetben Elzája iránt
érzett szerelmét. A téma állandó ismétlése kívülállóknak talán nevetséges,
de, szerintem, arra mutat, hogy Aragon növekvő kétségbeesésében egyre
görcsösebben kapaszkodik utolsó menedékébe: az egyfajta vallásos átszellemültséggel megénekelt szerelem-bálványba. (Ez részben visszatérés
a szürrealizmus bretoni irányához). A kötet egyébként jó példa az aragoni
verselés szépségeire és hibáira egyaránt.
Külön említést érdemel a fiatalabb francia költőnemzedék egyik legtehetségesebb képviselője, Yves Bonnefoy, aki sajnálatos dódon kimaradt a
Budapesten megjelent, egyébként kitűnő „Mai francia költők” című antológiából (Magvető, 1958). Bonnefoyra nemcsak azért érdemes felfigyelni,
mert „Hier régnant désert” (Mercure de France, 1958) című könyvéért
1959-ben ő kapta a „Nouvelle Vague” díjat, hanem azért is, mert tavaly
nyáron megjelent esszékötetét (L'Improbable, Mercure de Francé, 1959) a
francia kritika lelkesen ünnepelte. Festőkről és költőkről szóló esszéit
nem merném egyszerűen tanulmányoknak nevezni: misztika keveredik a
filozófiába, költészet a prózába, nem a kritikus elemez, hanem egy ismeretlen isten papja tanít és hívogat egy titokzatos szentélybe. A modern
francia költők fanatikus szektájának ars poetica-ja és szentírása ez a
könyv.
A költészetnél élénkebb és izgalmasabb volt – ez érthető is a színházi
élet. André Malraux, a kulturális ügyek minisztere megkezdte reformjait.
Bejelentette, hogy az állam feltámasztja a klasszikus tragédiát és helyet
biztosít a modern kísérleteknek is. Középút nincs. Az olcsóvígjátékot, a
századvég felületes és léha darabjait Malraux kitiltotta az állami színházak Éden-kertjéből. E szép tervek hasznát és gyakorlati eredményeit ma
még nehéz megítélni; a kísérletezés a fiatal íróktól függ, a klasszikus tragédia feltámasztása főleg a közönségtől.
Az 1959-es színházi év egy Anouilh-sikerrel nyílt és egy Anouilhsikerrel zárult. A második darab azonban érdekesebb az elsőnél. Egy T. S.
Eliot által pár évvel ezelőtt feldolgozott témát vesz elő újra: Thomas Becket Canterbury-i érsek vértanúhalálát. Sok könnyed, keserűen cinikus
darab után Anouilh megint visszatért ifjúkora nagy témájához. Így záródik be a kör: az út a tisztaság és őszinteség megszállott forradalmáraitól a
cinikus világfiakhoz és onnan a vértanú érsekhez vezet.
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Anouilh két darabján kívül meg kell említeni Claudel több drámájának
sikeres felújítását. Claudelt maradandó sikerei Pirandello, Brecht és mások, a modern dráma nagy mesterei közé emelik. Figyelmet érdemel Jean
Genét – Sartre védence – négerekről szóló, szenvedélyes és költői erejű
darabja és végül magának az exisztencializmus mesterének, Sartrenak
hosszú, súlyos és fárasztó drámája: „Az altonai foglyok”. Sartre e darabjában a filozófus felülkerekedett a drámaírón. Ez a veszély mindig fenyegette őt. Folyóiratát, a „Temps Modernes”-t nem hiába nevezik a franciák
a legalaposabb, „legnémetesebb” francia folyóiratnak. Eddigi darabjaiban
a drámaíró szigorú, élesen metsző dialógusokba szorította a filozófust; új
darabját egy doktori disszertáció nyilvános megvédéséhez hasonlítja a
kritika. A háborús bűnöst, akit rokonai padláson rejtegetnek, tizenhárom
év múlva utoléri a történelem igazságszolgáltatása: a történelem tovább
ment és mikor újból szembe kell néznie az élettel, csak egy megoldás van,
az öngyilkosság. E témából melodráma is születhetett volna. Az altonai
fogoly története azonban hallucináció lett, könyörtelen erkölcsi törvények
mindent elnyelő örvényében.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy az 1959-es párizsi irodalmi termés
nem túl változatos; de világosan kivehető belőle a modern francia irodalom fejlődésének néhány főiránya: az „új regény”; a Sartre-féle elkötelezettség elleni reakció, a „dégagement” (pl. Sagan); a nagy mesterek es
hagyományok öröksége. És marad néhány nagy vagy szép könyv:
Schwarz- Bart megrázó dokumentuma, Vilallonga tökéletes elbeszélése,
Mauriac írói testamentuma, Bonnefoy különös költői hitvallása, Sartre
súlyos etikája.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Egy nemzedék arca 4
Kilenc költő, András Sándor, Bán Györgyi, Bikich Gábor, Csokits János,
Kibédi Varga Áron, Makkai Ádám Máté Imre, Nyíri Éva, Tóth Z. László
versei; Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta: Szabó Zoltán; Magyar
Könyves Céh, London, 1959, 191 oldal.
A Magyar Könyves Céh sorszám szerint harmadik, sorrendben első kiadványa nem csupán kilenc verseskötetet pótol, miként Szabó Zoltán
megjegyzi, hanem a húsz és harmincöt év közötti magyarok testi-lelki
anatómiájának kézikönyvét, emigrációs létkérdésekről írandó értekezéseket és – amennyire minden költői mű a történelem része és tükre – történelemkönyvet is, de kilenc egyéniség alakját mutatva, egynél kilencszer
gazdagabbat.
Ha a kötet költőiről életkorukat tekintve próbáljuk bebizonyítani, hogy
egyazon nemzedék tagjai, képünk egysége megbomlik. Bán, Bikich,
Csokits, Kibédi Varga és Nyíri a második világháború vége után rövidesen elhagyták hazájukat. A háborút serdülő emberként élték át. Amikor a
világból érkező sugarakat már kamaszkori szemtengelyhibák nélkül egybegyűjthették volna, idegenben találták magukat. A többiek, András,
Makkai, Máté és Tóth Z. László a háború alatt még gyerekek voltak, vagy
éppen kamaszkoruk küszöbén álltak. Ők 1956 novemberében menekültek
el, az előbbieknél talán több energiatöltéssel, de aligha vérmesebb reménnyel. Ha a születés és a menekülés dátumait még egyszer figyelembe
vesszük, kiderül, hogy mindkét csoport tagjai azonos ideig éltek Magyarországon és azonos életkorban kényszerültek emigrációba. A hazai élmények tehát mindkét csoport esetében azokra az évekre esnek, amelyek az
egyéniség egyúttal az írói alkat kialakulását meghatározzák: tíz és húsz
közé.
Indulásuknál ne az évszámot, hanem az évtizedet tartsuk észben. Nyíri
Éva kivételével mindannyian a negyvenes évek végén, az ötvenes évek
elején váltak tudatos alkotóvá. Ez az első békés, vagy ha úgy tetszik, hidegháborús évtized erősebben hatott, mint az előző kettő. A költői világkép természetesen még nálunk sem áll csupán politikából. A lélektan
nagy forradalma teljes nemzedékkel előbb történt. Amit ebből a kilenc
költő kaphatott, csak másodkézből való, vagyis kész tényként érkezett, a
4

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 1. számában.
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reveláció ereje nélkül. A fizika, az űrkutatás világa azonban éppen ebben
az évtizedben tágult akkorát, mint Kopernikus óta talán soha. Aki Juhász
Ferencnek és társainak hirtelen kozmogónikussá vált költészetén meglepődik, annak nem szabad elfelejtenie, hogy pontosan 1950 januárjában
közölte Einstein új elméletét, amely a makro- és mikrokozmoszt azonos
törvényekből vezeti le, az atomok és az űr problémái emberközelségbe
kerültek. A kötet költői közül Csokits János üt meg Juhásszal rokon hangot, jobban mondva, költői élménnyé alakult benne az, amit Juhász is
tudomásul vett:
Tükrözhetnek rám a rózsák,
röpdöshet százezer tejút,
nem válthat meg a valóság,
a meséből nincsen kiút,
András Sándor a dialektikát és az érzések ambivalenciáját fedezte fel:
Hárommáhasadtan élethasadással
keresztezem három életem:
jövő-múlt-jelen – én-én-én.
vagy:
Olyan mindegy minek neveztek:
Krisztusnak, szögnek vagy keresztnek –
a három együtt vagyok.
Kár, hogy Andrásnak az antológiában közölt versei túlságosan is e
gondolat körül forognak, kifejezésük ugyanis nem mindenütt ilyen frappáns. (S ha már itt tartunk: kár volt kihagyni legjobb költeményét, az
„önmagukat fúvó harsonák alatt” címűt.)
Bán Györgyi az utolsó tíz évben felszínre került áramlatok közül
szemmelláthatólag a lingvisztikus filozófiában merült meg. Imponáló
gondossággal választja meg kifejezéseit, a dolgok elnevezése néha nagyobb gondot okoz neki, mint lényegük vizsgálata. Idézhetném „Múlás”
című verse bármely sorát bizonyságul, de az „Írás” befejezése, amely a
kezdéshez kanyarodik vissza, is elég:
... Rámvihognak a
tömpe magánhangzók, a mássalhangzók meg lávájukkal lélek –
vesztőbe csalnak.
De létezik-e lélek?
– Sekély nyelv, test sem voltál.
A kötetből is kivehető az összefoglalás erős szándéka. A feltörekvő
nemzedékek természetes elégedetlenségéhez itt hozzájárul az a tény is,
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hogy ennek a nemzedéknek élményeit, az előtte járók közül azok sem
foglalták össze, akik osztoztak benne. A kilenc költő antológiájának olvasásakor eszméltem rá, hogy a második világháború költői ábrázolása
majdnem kimaradt irodalmunkból. Talán azért, mert a háború után hirtelen még oly sok esemény zúdult a magyar népre, hogy ez az iszonyat egy
időre a tudat mélyebb rétegeibe húzódott. Illyés Gyula remekművének, a
„Nem volt elég”-nek nincs folytatása, Szabó Lőrinc már csak a Tücsökzene „mindent megérteni – mindent megbocsájtani” szellemben fogant
derűjével emlékezik vissza, Kassák Lajosnak egyetlen háborús versére
emlékszem, Benjámin László pedig egy sokatígérő kötet után hamarosan
igaz, csak rövid időre – a párténekesek kórusának legérdemesebb szólistájává alacsonyodon. A kilenc költő közül majd mindegyik verseiben megjelenik a háború motívuma, noha nem mindegyik közölt ilyet a kötetben.
Költeményeiből ítélve Bikich Gábor vállalja a nyomasztó emlékeket legkészségesebben. „Sors bona” című prózaverse – amelyet a gondolatok
parancsolta szigorú ritmus tesz kitűnő verssé – jellegzetes magyar önéletrajz. Negatívumokkal dicséri jó sorsát, a rettenetes esztendőket úgy ábrázolja, hogy a menekülésen érzett megkönnyebbülés, látszat-szerencséje
leverőbb minden egyéni pesszimizmusnál.
A büszke Dunaparton is egy barátomat lőtték a sötét folyamba énhelyettem. Nem engem tereltek puskatussal s nem én szenvedtem ki húsz
éves koromban, végelgyengülésben. Nem az én anyám vergődő csontjaira
csurgóit a gáz ... A kenyérosztó hősök nem az én sikoltó húgomról tépték
le az inget.
Vallásos jelképrendszerük is a szigorú el nem kötelezettséget példázza.
A korábbi nemzedékek harcos és gyakran kongóan üres katolicizmusa
vagy nevetségesen vallásos szenvedélyű istentagadása idegen tőlük. Sem
Istennel, sem Egyházzal nem állnak harcban, bár Bikich és Kibédi Varga
ejt néhány szót a spanyol állam-egyházról. Ha keresztény szimbólumokat
használnak, egyetemes fogalmi körökbe kapcsolják, mint András Sándor
vagy Máté Imre, bűntudatukat realizálják segítségükkel, mint Makkai
Ádám vagy vallási kérdésektől független célokkal illesztik soraikba, mint
Tóth Z. László. Utóbbi így kezdi egyik szerelmes versét:
én nem hiszek a feltámadásban
ezért nem szeretem az istent.
A szó szoros értelmében vett politikai költészetet a kilenc közül csak
hárman művelnek: András Sándor, Csokits János és Makkai Ádám. Makkai a bizalmatlanabb és egyúttal a legkiegyensúlyozottabb, keserűbb is.
Politikai verseit rendszerint a tartalomra rácáfoló „shock effect”-tel fejezi
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be: a felszabadult Erdély paradicsomi állapotainak ecsetelését például a
szerző óhaja követi:
S én lennék ebben a csodás kis országban
az Új-Világbeli Nagykövet.
A kötetből méltánytalanul kihagyott ,,Népbüffé” című verse hasonló
hatással végződik. Makkai groteszk ábrázolása azért emelkedik a többi
fölé, mert jól ismeri a mértéket. András Sándor néha Majakovszkij hangjával rokon harsánysága. Nagy Imrét sirató versében – amely a kötet
egyik emlékezetes költeménye – válik véresen komollyá. Máté Imre
ugyancsak Nagy Imrét gyászoló balladája nem tartozik a politikai költészet szférájába. Finn-ugor mitológiája fontosabb, mint a pillanatnyi mondandó. Csokits János kolerikus természete néha erősebbnek bizonyul látnoki természeténél, ilyenkor az indulatot méltányolhatjuk eredmény híján.
Ez történik például a „Veteres migrate coloni...”-ban:
Ahol pöffeteg rakétát
hizlal százmilliók bére,
ember nem lehet kíváncsi
a vámpírok ünnepére ...
Ez a versszak bizony gyengécske és tizenkilencedik századi, pedig
Csokits a kötet legtudósabb költője. Képalkotó tehetsége, verselésének
lendülete oldalakon át kikapcsolja az olvasó kontrollját. Szabó Zoltán
engedékeny válogatása azonban nem vált javára. Féltucat versnél többel
szerepel, mint a másik nyolc. Éppen ez a féltucat akasztja meg a többiek,
egyébként nem lebecsülendő színvonalán.
A kilenc költő büszke magányát akkor méltányolhatjuk igazán, ha elődök, stílus példaképek után nyomozunk. A fiatal költői antológiák ismert
tünetének, a kölcsönvett uniformisban parádézásnak itt nyomát sem leljük. Képtelenség lenne őket az otthoni irodalom valamely csoportjába
sorolni: egyikről sem állíthatnánk, hogy urbánus vagy népies, apokaliptikus vagy szociológiai érdeklődésű. József Attilának, Radnótinak, Juhász
Ferencnek csak távoli visszhangját halljuk, a költők saját hangja mindig
erősebb. Máté Imre régebben írott verseiben Sinka István attitűdjét gyanítottam, de Máté semmiképpen sem lehet paraszti költő: a finn-ugor ősköltészet elemeit reprodukálja és egyúttal a modern magyar szabadvers –
Füst Milán, Kassák – szintézisét keresi. Arra sincs okunk, hogy a költőket
lakhelyük szerint gyanúsítsuk világirodalmi befolyásokkal. Nyíri Éván
nem annyira Párizs szelleme fogott, mint a harmincas években Budapesten kiadott „párizsi regénye”-ké. Csokitson, aki vagy tíz éve él Párizsban,
e szellemnek nyomát se lelni. András Sándornak illetősége szerint Dylan
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Thomas vagy Auden útján kellene járnia, de még Heinére se nagyon hasonlít, pedig róla ír doktori értekezést. Kibédi Varga, úgy tudom, francia
irodalom szakos tanár, de ez nem lazította fel verseinek szigorát. Az ő
költeményeit olvasva expresszionisták sorai ötlöttek fel – később ébredtem rá, hogy ugyancsak Kibédi Varga fordításában. A Honoluluban élő
Makkai Ádám tulajdonképpen senkire sem emlékeztet, de hogy az óceániai szigetekhez lélekben nincs sok köze, verseiből azonnal kiderül.
Ha azzal fejezem be, hogy az antológiában kilenc egyéniséggel néztem
farkasszemet, nem mondok sokat. Mindenki egyéniség, ha elég művelt és
bátor ahhoz, hogy megismerje önmagát. Talán méltóbb dicséret, ha azt
mondom: egyikük sem szorul a „költő lesz” vállveregető biztatásra. Költők ők már most is, mind a kilencen.
Néhány felsőfokú jelzővel búcsúzom tőlük: András Sándor a legdinamikusabb, Bán Györgyi a legérzékenyebb, Bikich Gábor engedelmeskedik öntörvényeinek leginkább, Csokits jános a legköltőibb, Kibédi Varga
Áron a legszűkszavúbb, Makkai Ádám a legmarkánsabb, Máté Imrében
maradt a legtöbb kimondatlan, Nyíri Éva kapott meg a legkevésbé és Tóth
Z László világa a legvigasztalanabb.
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MOLNÁR GYÖRGY
Emlékezés Pap Károlyra 5
Emlékeimből igyekszem összerakni őt, aki barátom volt és társam az ifjúság kalandjában. Tudományos tárgyilagossággal írni róla még az irodalomtörténésznek is nehéz. Engem az emlékekből áramló fény elvakít,
megigéz. De ha csupán egy-két új vonással gazdagíthatom annak az írónak az arcképét, aki egy izgalmas, túlfűtött irodalmi korban az „írók írója” volt, ha hozzájárulhatok ahhoz, hogy néhány olvasó melegebb érdeklődéssel forduljon feléje, elértem célomat.
Pap Károly 1897-ben született. Apja zsidó pap volt, később Sopron város főrabbija. Dr. Pollák literátus ember volt, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja; irodalomtörténeti tanulmányait az Akadémia
jelentette meg. Én személyesen nem, hanem csak fiának szűkszavú közléseiből ismerem. Ezek a közlések azonban többnyire indulatokból eredtek.
Az apákat és fiúkat elválasztó szakadék közöttük a szokottnál is mélyebb
volt.
A gyermek Pap Károly élete nem különbözött az akkori középosztálybeli gyermekek életétől. Zsidó volt, de e miatt nem érte még bántás. A
század elejének antiszemitizmusa felszínes volt és a középosztályba feltörekvő zsidóságnak megvolt a természetes útja az asszimiláció felé. De a
fiatal gyereknek még külsejében sem volt semmiféle zsidó jelleg. Dunántúli paraszt gyereknek nézhették volna. E korszak polgárságának gyermekeiben erős volt a lázadás szelleme. Pap Károly csöndes, hallgatag gyerek
volt, de már tizenkét esztendős korában lázongani kezdett. Nyugtalanító,
rettenetes erejű indulatok dolgoztak benne. Idézem: „Sokszor szerettem
volna tizenkét esztendős koromban meztelenül végigrohanni a városon és
égő zsarátnokkal felgyújtani a házakat.” Ez a lázadás több volt az „úri
gyerekek” szokásos spleenjénél. Pap Károly már gyermekkorában teljességre és igazságra törekedett. Fellázadt a társadalom képmutatásai ellen,
gyűlölte a vallás ortodox korlátsit. Ez a forrongás végig kísérte egész életében.
Ez a hatalmas belső láz mégsem jelentkezett külső formákban. A kávéházi márványasztalnál – előtte a kéziratpapír – mozdulatlanul, elmélázva ült órákig: meghalt körülötte a világ. Aki ilyenkor látta, nem igen sejthette, hogy e csöndes, zárkózott, sápadt emberben micsoda indulatok dolgoznak. Pap Károly fékezhetetlen volt, tévedései is az igazság iránt való
5
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mérhetetlen szenvedélyéből fakadtak. Ő maga mesélte el nekem, hogy
képzeletében sokszor a gyilkosságtól sem riadt vissza. Vadul és mélyen
gyűlölt minden hazugságot, soha, se önmagának, se másoknak nem tett
semmiféle engedményt. Jóbarátok voltunk, de egyszer egy esztendeig
nem állt szóba velem, mert anyagi viszonyaim arra kényszerítettek, hogy
erotikus magazinba álnéven egy novellát írjak. Az írást aszkétikus szigorral tisztelte. Kegyetlen kritikusa volt önmagának is. Sokat írt, de mérhetetlen sok írását semmisítette meg.
Életének nagy szerelme a színpad volt. Írásaiban föllelhető ízlés, önkritika, lángész a színész Pap Károlyban mintegy ellenkező előjellel nyilvánult meg. Színészi képességeit nagyra tartotta. Holott olyan tehetségtelen
volt a színpadon, amilyen talán csak Petőfi lehetett. Írásaiban kerülte és
lenézte az olcsó, könnyű sikert: a dolgok gyökeréig akart jutni. Mint színész akkor volt a legboldogabb, ha az operett-bonvivánt játszhatta. Most
is magam előtt látom a színpadon, amint lelkesen, esetlen kézmozdulatokkal és arcán a rémület kifejezésével mondja az ostoba operettszöveget,
aztán dalra gyújt: kellemes tenor hangján énekli a bonviván áriáját. Ha az
előadás után valaki megdicsérte játékát, boldogabb volt, mint amikor Móricz Zsigmond vezércikket írt irodalmi működéséről a Pesti Naplóba. A
színház iránt érzett szerelme azonban viszonzatlan maradt. Nem szerződtették a legkisebb vidéki daltársulatok sem. Ezért évekig gyűlölte a színészeket. Aztán mégis leült és megírta „Mózes” című drámáját, mely 1944ben sajnos elpusztult.
A forradalom előtt a közelmúlt felé forduló, magukra eszmélt fiatal
kommunisták sokszor kérdezték tőlem, hogy vajon kommunista volt-e
Pap Károly? A halott írókat oly örömest kisajátító kommunista rendszernek ugyanis Pap Károllyal könnyű dolga volt, mert ő 1919-ben, 22 éves
korában tényleg kommunista lett. Akkor, eredendően lázadó természetét
tekintve, nem is lehetett volna más. Az is valószínű, hogy 1945-ben, ha a
hitleri erőszak nem pusztítja el, ismét csatlakozott volna a kommunistákhoz. Az viszont, hogy a későbbi években ugyanolyan vad ellenségévé vált
volna a kommunista rendszernek, mint amilyen a nemzetiszocialista diktatúrának volt, senki előtt sem lehet kétséges, aki egy kicsit is ismerte őt.
Pap Károly nem azok közé tartozott, akiket zsidó voltuk, illetve az ebből
eredő társadalmi bizonytalanság, a jövőtől való félelem sodort a kommunisták közé. Nem önmagáért aggódott: a magyar parasztság elmaradottsága, mérhetetlen nyomora és általában az áldatlan társadalmi viszonyok
ismerete tette marxistává. Mondanom sem kell, hogy a marxizmusból is
csak azt fogadta el, aminek a helyességéről meg volt győződve.
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Általában szűkszavú volt, de ha beszélni kezdett, gyakran ékesszólóvá
vált. Ilyenkor szinte elfelejtette környezetét. Játszott a témával, absztrahálta, alapelemeire bontotta és minden felől megvilágította. Aztán megint
összerakta az egészet: véleménye oly szilárdan állt a logika biztos alapzatán mint egy gránit-épület. A hajnali órákban, a megfelelő szeszek elfogyasztása után elérzékenyülve tért vissza hűtlen szerelméhez, a színpadhoz. Ezt a tehetségtelen színészt élvezet volt hallgatni, amint a színházról
beszélt. Én azt hiszem, hogy korának egyik legnagyobb színházi rendezője lehetett volna. Nemcsak a dramaturgiához értett, hanem a színpad technikájához is. A legérdekesebb vita, amelyet életemben hallottam, a Simplon kávéházban folyt le, Hevesi Sándor és Pap Károly között. Csak annyit
mondhatok, hogy egyenrangú felek voltak.
Az irodalomban igazi fegyvertársa Móricz Zsigmond, Illyés Gyula,
Németh László volt. Móricz Zsigmond, mint említettem, a Pesti Naplóban
vezércikkben ünnepelte „Megszabadítottál a haláltól” című könyvének
megjelenését. Németh László mindenütt a legnagyobb elismerés hangján
emlegette.
1934-ben veszélyes feladatra vállalkozott. Kiadta ,,Zsidó sebek és bűnök” című híres vitairatát. Ez a könyv a történetfilozófia magaslatán vizsgálja a magyarság és a zsidóság sorsát. Kegyetlen igazságokat mond ki,
szúr és vág mind a két oldalra. Pap Károly kíméletlen nyíltsággal, de az
elhivatott író meg nem alkuvó lelkiismeretével, tárgyilagosságával, mondotta el benne mindazt, amit erről az összekuszálódott, nehéz kérdésről
gondolt. Meg is pecsételte vele a sorsát. És ezt nemcsak mi sejtettük már
akkor. Nagyon jól tudta ő maga is.
Az emigráns sajtóban nemrég egy mellékmondat erejéig Ignotus Pál is
megemlékezett Pap Károlyról. ,,Narodnyik-zsidó”-nak nevezte őt. Ezzel a
megjegyzéssel nem óhajtok vitába szállni. Pap Károly novelláinak, regényeinek misztikus zsidó világában valóban felismerhetők a magyar társadalom jellegzetes figurái. Az meg kétszeresen igaz, hogy Pap Károly sohasem szűnt meg a magyar szegényparasztság problémáival foglalkozni.
Nem volt ugyan falukutató író, de fegyvertársai a népi írók voltak. Hová
is csatlakozhatott volna? Azokhoz a kultúrsznobokhoz, akik a szocializmusról álmodoztak elegáns lipótvárosi zsúrokon? Ezeknek sem a magyar
néphez, sem az igazi irodalomhoz nem volt közük. Köldöknézők voltak
és a politikai érzékük – hiába voltak műveltek – hiányzott. Hiszen 1945
után ők csatlakoztak elsőnek a kommunista párthoz és szolgai hűséggel
követték Rákosit majdnem a bukásáig. Hozzájuk képest Pap Károly valóban ,,narodnyik” volt.
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Ő maga tényleg az élet sűrűjében élt: falusi színész volt, majd
gyárimunkás. Olyan ijesztő nyomorokat élt át, amilyenről sem az intellektuális „kultúrszocialistáknak”, sem a kommunista párt nevelte fiatal íróknak elképzelésük sem lehet. Ő is megkaphatott volna mindent, ha feladja
elveit. De ő életével is hitet tett írásai mellett.
1944 első hónapjai némi szabad levegőt hoztak Magyarországra. Végre
a kormány is felismerte azt., amit a nép már régen tudott, hogy a németek
elveszítették a háborút. Ebben a szabadabb légkörben egy irodalmi lap
nyilatkozatot kért a már két éve hallgató Pap Károlytól, Megkérdezték
tőle, hogy miért nem adja közre írásait, miért nem dolgozik? Ezt válaszolta: ,,Mindaddig, amíg a világban embereket gyilkolnak, emberek élnek
éhesen, rongyosan, szerintem elítélni való könyvet, lapot, színházat, filmet írni azoknak, akiknek még ma is módjuk van arra, hogy szórakozzanak.”
1944 májusában munkaszolgálatra vonultatták be. 1944 novemberében
Buchenwaldban nyoma veszett. 1946-ban Illyés Gyulával és Keresztury
Dezsővel megalakítottuk a Pap Károly Társaságot. A társaság alakuló
gyűlésén Illyés Gyula ezekkel a szavakkal emlékezett meg Pap Károlyról:
„Délutánonként egy hivatalos sznob pontosságával, egy szerzetes magányszomjával telepedett le a Belvárosi Kávéház emeleti helyiségének
bársonydíványára. Maga elé rakta a tintát, tollat, kézirattömbjeit. De alig
írt. Kezében tartotta a tollat és csak nézett a levegőbe, mereven; az éles
álkapcsa,, kiugró pofacsontja meghökkentő hasonmása volt a szobrok
ércalakja alatt kuporgó szegényparasztokénak. Néha-néha egy-egy vonást
tett a felgöndörödő papírlapokra, mely ifjúkora óta készülő Jézusregényének kézirata volt, – Ezt írod most is? – kérdeztem. – Nem, kiáltványokat fogalmazok, Helyesebben egyetlen befejezhetetlen kiáltványt. –
De nekem mint a Magyar Csillag szerkesztőjének novella kell tőled! –
Nyilvánosság elé lépni most? – förmedt rám. Én csak egy írásműre vagyok hajlandó, azt is csak falragaszon!”
Magyar író volt? Zsidó író volt? Hadd válaszoljak az ő szavával: „Az
író nem lehet egy népnek, fajnak, felekezetnek írója, hanem csak az egész
emberiségé.”

26

KOVÁCS IMRE
Emigráns ponyvatermék 6
Ruff Lajos: The Brain-Washing Machine. Robert Halé Limited, London,
1959. 176 oldal
Egy rendkívüli képzelőerővel megáldott hazánkfia, bizonyos Ruff Lajos
azt állítja magáról fantasztikus könyvében, hogy ugyanolyan „agymosásban” részesült, mint Jagoda, Tuchacsevszkij, Kamenev, Zinovjev, Rajk,
Kádár és Mindszenty hercegprímás, de rajta nem fogott és ép elmével
került ki a „varázsszobából”.
Pontosan meg nem határozott tevékenységért Ruff Lajos egykori költőt
és „jobb családból származó tanulatlan munkást” 1953. augusztus 10-én
letartóztatták és „egy reggel” az ÁVH főutcai fogházában a 414-es cellából átköltöztették a „varázsszobába.” Hogy a börtön melyik részében
vagy hányadik emeletén van ez a „varázsszóba” – az angol szövegben
következetesen Magic Room – nem közli, de a berendezését részletesen
leírja. A négyszer ötméter átmérőjű ovális helyiség elsötétített ablakát
kígyókat utánzó, kék vasrács védi. A falakon absztrakt festmények, a padlón vastag, borzolt szőnyeg, az ágy ferdén lejt, a végében a láb megtámasztására perem szolgál, mellette éjjeliszekrény, középen masszív asztal, mellette támlanélküli kerek szék, odébb két fotőj, oldalt toalett és
mosdó hideg-meleg vízzel, a folyosóra nyíló ajtón kémlelőnyílás. A narancs-színű bútorzat „nylon-szerű plasztik” anyagból készült. A sötétkék
mennyezetre és az éjjeliszekrényre erősített vörhenyes lámpák élénkszínűre sávozott és spirálozott, kilyuggatott ernyői váltakozó sebességgel
forognak, különös fényhatást keltve.
Ebben a kikötői lokálra vagy kültelki bordélyházra emlékeztető „varázsszobában” egy szőkére hennázott hajú, sápadt házi munkás tartott
rendet és hordta Ruff számára a jó kosztot, dr. Németh László „vallatási
specialista” pedig „tudathasítási” procedúrának vetette alá.
A különös börtönorvos kertelés nélkül megmondotta, hogy mi a célja.
A „második én” kifejlesztésével akarta Ruff Lajost olyan lelkiállapotba
hozni, hogy magától, könnyedén mindent bevalljon. „Scoplamin” és
„mescalin” injekciókat adott neki, amelyek megbénítják az akaratot és
elindítják a tudathasadást. A gyengébbek kedvéért Ruff megmagyarázza,
hogy a scoplamin és a mescalin „egy fa nedvéből” készül és régebben a
6

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 1. számában.
27

bennszülöttek (hol, mikor?) a nyílhegyeik mérgezésére használták. Dr.
Németh tudathasítási módszere Rajk, Kádár és Mindszenty esetében kitűnően bevállt, ezt is csak úgy megjegyezte társalgásaik során az orvos. Az
injekciók hatása alatt Ruff Lajos deliriumos aléltságba esett, olyankor az
volt az érzése, hogy egy foszforeszkáló, folyékony fénnyel – „mint az
olvadt csillag” – telített ezüst gerenda lóg a feje felett. Amikor rémülten
felugrott, a gerenda valódinak tűnt: az ablakon csúsztatták be és lenyűgöző fénye elől nem tudott elbújni, mert a varázsszobát úgy konstruálták
meg és rendezték be, hogy minden pontjáról látható volt.
Gyakran vetítettek erotikus filmeket a falra. A vetítést állandóan változtatták és a legintimebb vagy legvadabb jeleneteket egészen közeibe
hozták bizonyos testrészeket és mozzanatokat pedig annyira felnagyítottak, hogy a kép a széteső emberi szervezet borzalmas orgiájának tűnt.
Máskor lábak, fejek, kezek, törzsek masíroztak őrült gyorsasággal, nagy
összevisszaságban a falon. És amikor deliriumából feleszmélt, ugyanaz a
nő feküdt mellette meztelenül az ágyban, akit a filmen látott közösülni.
Dr. Németh erőlködése azonban hiábavalónak bizonyult, mert Ruff hülyének tetette magát és az agymosás nem sikerült. Úgylátszik, nem is volt
rá szükség, titkos tárgyaláson kiszabták rá a tizenötévi börtönt és átszállították a Gyűjtőbe. Hat hétig az elmebeteg osztályon volt, majd házimunkásnak osztották be abba a szárnyba, ahol Kádár és Marosán ült. Egyszer
látta Mindszentyt is.
Magától adódik a kérdés, mivel érdemelte ki Ruff Lajos ezt a különleges kezelést, amit ő helytelenül agymosásnak nevez? Zavaros elbeszélése
alapján nehéz eligazodni. Az ötvenes években az Aranykéz-utcai Pipacs
mulatóban töltötte estéit, ott figyelte a nyugati diplomaták flörtjeit, ott
szedte fel a nőit, a legszebb és legérdekesebb egy AVH spicli volt, aki
miután beleszeretett, a megtévesztő jelentéseket együtt szerkesztették
tevékenységéről. Barátaival a Nemzeti Ellenállási Mozgalmat szervezték
1951-ben, holott ez valójában 1954-ben kezdődött a ballon-akcióval. A
Pipacsba azért jártak, hogy a rendőrség gyanúját eltereljék és alibijük legyen. A nappali nehéz munka és az éjszakai tivornyázás között valami
idejük azért maradt arra is, hogy röplapokat szerkesszenek és terjesszenek
...
A röplapokat gépen sokszorosították és az írógépet minden használat
után a Lánchídról a Dunába dobták, hogy a rendőrség meg ne találja.
Hogy legközelebb kihalászták volna, vagy újat vettek, erről nem ír. A
terjesztésre vekkerórákkal időzített dobozokat használtak, amelyeket felfüggesztettek a házak falára azokon az útvonalokon, ahol valamiféle fel28

vonulás, ünnepség készült. Amikor a tömeg odaért, a vekkerek kinyitották
a fadobozokat és a röplap kihűlt belőlük ... Megint nem kapunk felvilágosítást, hogy hol szerezték be a vekkereket és a ketyegésüket miért nem
hallották a házmesterek vagy a járókelők. Egyáltalán ki látott ilyen röpiratszóró fadobozt? Hogyan lehet az, hogy létezésükről Ruffon kívül senki nem tud? Egyébként Ruff arról biztosítja az olvasót, hogy a pénzt nem
külföldről kapták, amivel azt akarja bizonyítani, hogy a forradalom magyar belügy volt!
Baj van varázsszobás kalandjának az idejével is. Amikor dr. Németh
kezelését élvezte, Nagy Imre volt a miniszterelnök és a börtön-viszonyok
valamelyest javultak. Elképzelhetetlen, hogy egy ilyen intézmény elkerülte volna az illetékesek figyelmét. Ruff Lajos minden titkos rendőrség
(orosz, cseh, lengyel, stb.) központjában feltételez egy „varázsszobát”;
furcsa, hogy ő az egyetlen tanú, akinek alkalma volt az egyiket megismerni. Az ember általában szkeptikus az ilyen történetekkel szemben, de
a kommunista rendőrségről minden elképzelhető és feltételezhető. Ha
igaz, amit Ruff írt, akkor a huszadik század egyik legsötétebb titkára derült fény. Ha nem, akkor a huszadik század egyik leghitványabb munkája
került ki a keze alól.
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KIRÁLY BÉLA
Általános leszerelés vagy disengagement? 7
Eugene Hinterhoff: Disengagement, Sir John Síesser előszavával, Atlantic
Books, Stevens and Sons Limited, London 1959, 445 oldal.
Az Egyesült Nemzetek tavaly őszi közgyűlésén. Hruscsov általános leszerelési javaslatot terjesztett elő, amely látszólag az összes részletterveket
érvénytelenítette. Mivel nem ő az első, aki általános leszerelésről ábrándozik, nagyon valószínű hogy Hruscsov terve is az előzőek sorsára jut,
tehát nem lesz belőle semmi. Az ilyen általánosságban mozgó javaslatoknál sokkal jelentékenyebbek azok az elképzelések, amelyek reálisan és
praktikusan nyúlnak a kérdéshez és csak annyit akarnak markolni, amenynyi az adott viszonyok között valóban lehetséges.
Az elmúlt években egy nagy vonzóerejű fogalom került a politikai érdeklődés előterébe mint az európai feszültség megszüntetésére vagy legalábbis enyhítésére alkalmasnak vélt gyógymód – a disengagement. Ezzel
kapcsolatban sok terv és elképzelés látott napvilágot és az angol
Hinterhoff érdeme, hogy ezeket megfelelő magyarázatokkal csokorba
gyűjtötte.
Hinterhoff rendkívül érdekes könyvének már a címe is problémát
okoz: mit értsünk disengagementen?
Mivel a fogalmat és nem a szót kell fordítani, én „elszakadás”-nak nevezem. A továbbiakban tehát ezt a szót fogom használni. A
disengagement arra utal, hogy kelet és nyugat fegyveres erői nem csupán
jelen vannak bizonyos területen, hanem szervezet, létszán és csoportosítás
tekintetében, tehát katonai értelemben „érintkezésben” vannak egymással
(engaged). Parancsra hadműveleteket is kezdhetnek egymás ellen, mozgósítás és felvonulás nélkül. Nagy számú és magas harckészültségű csapatok ily közelsége már önmagában is veszélyes. Ezzel szemben kelet és
nyugat fegyveres erőinek egymástól való elszakadása (disengagement),
ha nem is oldaná meg az alapvető politikai ellentéteket, hozzásegíthetne
egy olyan politikai légkör megteremtéséhez, amelyben a szemben álló
felek a mostaninál nagyobb reménnyel ülhetnének a tárgyalóasztalhoz.
(Ez Gaitskell, Kissinger, Kennan, és mások véleménye). Ezt vallja
Hinterhoff is, aki sorozatosan és rokonszenvező tolmácsolásban idéz
olyan államférfiakat és katonákat, akik, mint például Strauss német had7
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ügyminiszter, hangsúlyozzák, hogy „az .elszakadás” önmagában nem
végcél, hanem kezdet és ügyelni kell arra, hogy e szó is, mint sok más, ne
váljék fétissé, ne kezdjen önálló életet, mely előbb-utóbb ellentmond a
realitásoknak...
Hinterhoff meghatározása szerint sem végcél az „elszakadás”, hanem
olyan katonai és politikai rendszabályok sorozata, amelyek – egymást
térben és időben kiegészítve – Németország egyesítését, a keletközépeurópai népek felszabadítását és a nemzetközi feszültség csökkenését eredményezhetik. Az „elszakadás” ilyen értelmű fogalmának részben
vagy egészben sok nyugati terv meg is felel.
A szerző a történelmi visszapillantásban érdekesen és nem minden ironikus célzat nélkül ismerteti Byrnes amerikai külügyminiszter háború
utáni német béketervét. E tervről az 1946-os párizsi külügyminiszteri
konferencián hosszas tanácskozás folyt. Akkor még Molotov javasolta
azt, hogy Amerika ne huszonöt, hanem negyven évre vállaljon kötelezettséget csapatok tartására Európában. Marshall amerikai külügyminiszter is
azt kívánta az 1947 november 26-a és december 15-e között tartott londoni külügyminiszteri értekezleten, hogy a négy nagyhatalom negyven évre
fegyverezze le és közösen tartsa megszállva Németországot. Mivel azonban a Szovjetunió részt akart venni a Ruhr-vidék megszállásában, tehát
Európa „hátsó kapujának” kulcsát akarta kézbe venni, a békekötés meghiúsult, pedig nemcsak Molotov, hanem akkor még a nyugat is a legfőbb
veszélyt a német inilitarizmus újjáéledésében látta. Ez a nyugati irányzat
az ötvenes évekig tartott.
A helyzetet az merevítette meg Európában, – írja Hinterhoff – hogy
egyrészt a két fél mind mélyrehatóbb intézkedéseket tett Németország
megosztására 8, másrészt a Szovjetunió sorozatos erőszakos intézkedésekkel megfosztotta a kelet-középeurópai népeket nemzeti függetlenségüktől.
Az esetleges német agresszió ellen szervezett közös védelem gondolata
elhalványult, helyét mindinkább kelet és nyugat ellentéte foglalta el. Az
ellentét egyre jobban katonai jelleget öltött és a nagyhatalmak viszonya
mind merevebbé vált. E fejlődés eredményezte aztán 1949 április 4-én a
NATO megalakítását, Németország gyors ütemű felfegyverzését és 1955
május 14-én a Varsói Blokk létrejöttét. De ez inspirálta a különböző elszakadási tervek felvetését is.
8

1949 április 10-én amerikai-angol proklamáció jelenik meg az amerikai és angol övezet
önkormányzatáról. Júliusban a trizónia megteremtése a Német Szövetségi Köztársaság alapját vetette meg. Októberben a Szovjetunió által megszállott övezetet Demokratikus Német Köztársasággá nyilvánítják.
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Nyugat és kelet felfogásának lényegét és különbségét Hinterhoff a következőkben látja: a nyugat-német kormány az ország egyesítését szabad
választások alapján kívánja elérni. Mereven ellenzi a Szovjetuniónak
adandó legcsekélyebb engedményt is. Még a részleges csapatvisszavonásra irányuló megegyezést is ellenzi, attól tartva, hogy ez közvetve az Odera-Neisse határ elismeréséhez vezethet. Hinterhoff szerint ennek a merevségnek egyik oka az, hogy a nyugat-német kormány hisz a kínai-szovjet
ellenségeskedések törvényszerű bekövetkeztében és úgy véli, hogy az idő
a nyugatnak dolgozik, ezért bármely engedmény a Szovjetunió irányában,
hiba lenne. Ezzel szemben a német szociáldemokrata párt határozottan az
„elszakadás” gondolata mellett van.
A francia felfogás a háború óta alapvetően megváltozott. A franciák a
háború végén Németország teljes felosztását és minden német fegyveres
erő megszüntetését követelték. Az utóbbi időben Németország és Franciaország között a politikai, gazdasági és katonai együttműködés állandóan növekszik. Franciaország ugyanúgy ellenzi az „elszakadás”-t, mint
Nyugat-Németország. Amióta Franciaország katonailag le van kötve Algériában, Németország Franciaország keleti védelmi öve. Németország
fokozatosan lélektani Maginot-vonallá fejlődik a francia kormány elképzelésében. Ezért úgyszólván feltétel nélkül támogatja Adenauer kancellár
politikáját. Oly prominens francia államférfiak, mint Pierre MendesFrance vagy Jules Moch „elszakadás“-ra vonatkozó tervei süket fülekre
találtak.
Az Egyesült Államok politikája is alapvető változáson ment át. A Németország teljes felosztására irányuló háborús tervet az ellenkezője váltotta fel, s Németország egyesítése valósággal dogmájává vált az Egyesült
Államok külpolitikájának. 1949-ben Dean Acheson, az akkori külügyminiszter még a teljes leszerelés mellett foglalt állást. Ma Acheson a legerélyesebben, mondhatnék, mélyen érzelmi politikával támogatja a State
Departmentet és Adenauert az „elszakadás” ellenzésében. Dulles halála
óta azonban – Hinterhoff szerint – ismét változást tapasztalhatunk, amelyet Eisenhower elnök egyik legújabb kijelentése (amikor visszatért Európából) sejtet: „Készek vagyunk arra, hogy valóban megkezdjük a megosztott Németország egyesítése problémájának megoldását.”
Az angol politika a legrugalmasabb. Az Eden-terv 9 Angliában szinte
jelszóvá vált. Az angol kormányban volt annyi bátorság, hogy az Eden9

Első 1954 január 29, berlini külügyminiszteri konferencia: második: 1955 július, genfi
csúcskonferencia ; lényege : Németország egyesítése szabad választásokkal, a németek joga szövetségeseik kiválasztására, európai biztonsági szerződés, demilitarizált
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tervet előterjessze, ugyanakkor azonban éppen olyan fontosnak tartja az
egyesített Németország jogát szövetségesei megválasztására és a keletközép-európai népek szabadságának visszaállítását, mint a többi nyugati
hatalom. A Labour Party még ennél is tovább megy s a német szociáldemokratákhoz hasonlóan, az „elszakadás”-t támogatja.
A Szovjetunió véleményét az „elszakadás” politikájáról Hinterhoff így
jellemzi. Moszkvának Németország a veszélyt és a reményt jelképezi. A
szovjet kormány Németországban látja az első számú világproblémát.
Elképzelhető egy szovjet „csúcs-terv”, melynek az a célja, hogy az egyesített Németország előbb vagy utóbb Moszkva befolyása alá kerüljön. D.
Bennet légi marsall kimutatta, hogy akadnának olyan gátlástalan német
politikusok is, akik együttműködnének a Szovjetunióval ilyen terv keresztülvitelében. A Szovjetunió ebben az esetben határtalan lehetőségeket
nyerne a világ meghódítására. Más szakértők szerint azonban a szovjet
politika alapja elsősorban a németektől való félelem.
A Szovjetunió és a kelet-középeurópai kommunista kormányok véleményét a Rapacki-terv fejezi ki. A terv első formáját Rapacki 1957 október 2-án terjesztette az ENSZ közgyűlése elé. Később diplomáciai jegyzékekben ugyanezt javasolta az érdekelteknek. 1958 novemberében, egy
Varsóban tartott sajtókonferencián Rapacki nyilvánosságra hozta második
tervét. A terv lényege: Németország mindkét részében, Lengyelország és
Csehszlovákia területén atommentes övét kell létesíteni. Ezekben az országokban meg kell tiltani az atomfegyverek gyártását, tárolását és alkalmazását. E célból széleskörű földi és légi ellenőrzést kell szervezni. A
második Rapacki-terv – hogy közeledjék a nyugati elképzelésekhez – már
a konvencionális fegyverek csökkentését is magában foglalja.
Figyelemre méltó része Hinterhoff könyvének az „elszakadás” ellen
felhozott politikai, katonai és lélektani érvek felsorolása és elemzése.
Hinterhoff a vélemények egész skáláját idézi. Truman volt amerikai elnök
például kijelentette, hogy „bármely egyezmény, melyet a Szovjetunió
hajlandó lenne aláírni, nem érne fel annak a papírnak az értékével, amelyre írták”. Gaitskell, az angol munkáspárt vezetője más véleményen van:
„Egyszerűen nem igaz, hogy az oroszok nem hajlandók semmiféle
egyezményt kötni.” Még ezeknél is érdekesebb Henry S. Reuss véleménye. Hinterhoff egész gondolatmenete erre épül fel és mondhatnék, majdnem ezért az egy megállapításért született a könyv: „A kommunista javaslatok közül egyetlen egyet sem tettek próbára azzal, hogy komoly tárgyaövezet Közép-Európában. „Javított Eden-terv”: 1955 őszi genfi külügyminiszteri
konferencia.
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lásba bocsájtkoztak volna felette. Mindegyiket negatív nyilatkozatokkal
egyszerűen elvetették.” Hinterhoff ennek az ellenkezőjét kívánja. Szerinte
a Szovjetunió évről-évre többet követel. 1954-ben megelégedett volna az
összes idegen csapatok visszavonásával Németországból, sőt még szabad
választásokhoz is hozzájárult volna, hogy megakadályozza NyugatNémetország integrálását a NATO-ba. Egyes jelek szerint ezért feláldozta
volna leghűségesebb csatlósát, a kelet-német rezsimet is. Ezzel szemben
1955-ben már az amerikai csapatoknak egész Európából, ma pedig az
összes külföldi támaszpontokról való távozását követeli a szovjet csapatok visszavonása fejében.
Hinterhoff úgyszólván SOS-t kiált a szabad világ felé, hogy, amíg nem
késő, keresse az ésszerű megoldás lehetőségét, természetesen elvei feladása nélkül. Könyvét igen részletes és alapos „elszakadási” tervvel fejezi
be. Erről csak annyit, hogy megfelel a disengagement-ről alkotott definíciójának: „elszakadási” terve a közép-keleteurópai népek szabadságának
visszaállításában csúcsosodik ki. Ezért olvashatjuk mi, magyarok is megelégedéssel. Hinterhoff művét azonban azért is érdemes elolvasni, mert
nincs még egy könyv, amely ily teljes gyűjteményét és ily tárgyilagos
elemzését adná a kérdéssel foglalkozó összes terveknek és javaslatoknak.
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BORSODY ISTVÁN
Béke és szabadság 10
– Madariaga időszerű felszólalása –
Salvador de Madariaga spanyol történész, szociológus és diplomata neve
és műve valamikor széles körben volt ismerős Magyarországon. A két
háború között megjelent művei közül különösen az „Angolok, franciák,
spanyolok” című, e népek jellemrajzával foglalkozó könyve és kitűnő
Columbus-életrajza talált számos megértő magyar olvasóra. A harmincas
években Madariaga irodalmi sikerei mellett fényes diplomáciai karriert
futott be. A spanyol köztársaság nagykövete volt Washingtonban, míg a
genfi Népszövetségnél mint állandó spanyol megbízott működött. Franco
tábornok győzelme a spanyol polgárháborúban Madariagát önkéntes
száműzetésbe kényszerítette. Angliában telepedett le. Az oxfordi egyetemen a spanyol történelem és műveltség katedráját Madariaga tanári tevékenysége tette világhírűvé.
Nem tudjuk, mi jut el Madariaga hírnevéből a mai Magyarországra. A
külföldön viszont irodalmi tisztelőinek körét az évek során a politikai
fegyvertársak tábora egészítette ki. A száműzetésben Madariaga nemcsak
spanyol hazája nevében folytatta a harcot a zsarnokság ellen, hanem szószólója lett minden elnyomott nép szabadságügyének. A fasiszta és kommunista zsarnokság ellenében a demokrácia, humanizmus, liberalizmus
eszményeit emelte magasra; ostorozta a megalkuvást, a kishitűséget; hirdette az európai népek testvériségét s a nyugati világ reformját az erkölcsi
ideálok jegyében. A második világháborút követő években Madariaga a
szovjet hódítás áldozatául esett közép-és kelet-európai népek mellé állt; e
népek szabadságügyét a nyugati közvélemény előtt kevesen szolgálták az
övéhez hasonló hűséggel és kitartással. Minden alkalmat megragadott,
hogy felrázza a szabad világ lelkiismeretét s figyelmeztesse felelősségére
a szabadságukat vesztett népek iránt. A 72 éves Madariaga tavaly a keleteurópai parasztpártok szabad földön működő nemzetközi uniójának washingtoni kongresszusán mint díszvendég vett részt. A kongresszuson
elmondott beszédében megismételte gyakori intelmét, hogy a nyugati
nemzetek saját szabadságukat azért élvezhetik, mert a közép- és keleteurópai népek az év minden napján s a nap minden órájában küzdenek a
szovjet zsarnokság ellen; így hát minden nyugati ember, aki belefárad a
10
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küzdelembe s megalkudni kész a szovjet zsarnoksággal, elárulja azokat,
akik érte szenvednek és halnak meg.
Madariaga hasonló mély felelősségérzete az oszthatatlan emberi szabadság ügye iránt szólalt meg nemrég a New York Times Magaziné számára a leszerelés kérdéséről írt tanulmányában. Az apropost Madariaga
időszerű felszólalásához Hruscsov leszerelési javaslata szolgáltatta. A
leszerelési kérdés mélyére nézve, Madariaga mindenekelőtt a fegyverkezés okaira hívta fel a figyelmet. Hiszen a leszerelés, írta, még hozzá az
olyan teljes leszerelés, amilyet Hrucsov javasolt, nyilván csak a fegyverkezés okainak megszüntetése esetén lenne lehetséges. Mik hát a fegyverkezés okai?
Korunkban a fegyverkezést a nemzeti államok rendszere hozza magával. Napjainkban a nemzetek nem azért fegyverkeznek, mert háborút
akarnak, hiszen egyetlen nemzet sem olyan ostoba, hogy háborút akarjon.
Ellenben: minden nemzet akar valamit, s akármit akar, azt csak hatalommal és a hatalom érvényesítéséhez nélkülözhetetlen fegyverrel érheti el.
Változtatni ezen aligha lehetséges, hacsak a nemzeti államok fölé valamilyen nemzetközi hatóságot nem állítunk, amelyik szabályozná és ellenőrizné a nemzetek akaratát. Hogy minő jelentősége van a hatalomnak és
fegyvereknek a nemzetközi életben, Madariaga példával illusztrálja. Valamikor, úgymond, minden nemzetnek legalább egy hadihajóra volt szüksége, hogy számottevő tagnak számítson a nemzetközi társaságban; manapság a nemzet presztízse azon múlik, van-e hidrogénbombája (csaknem
annyira, mint ahogy valamikor az ember presztízse azon múlott, volt-e
cilinder a fején), így magyarázható Hruscsov esete is az ENSZ-szel.
Semmibe veszi az ENSZ-tagok többségének döntését a magyar ügyben,
mégis ünnepélyesen fogadják és meghívják, mondjon beszédet az ENSZ
közgyűlése előtt. S ugyan minek köszönheti Hruscsov ezt a megtiszteltetést? Bizony semmi másnak, mint a presztízsnek, amit azzal ért el, hogy a
Szovjetunió a hidrogénbomba birtokába jutott.
A mai nemzetközi viszonyok mellett, Madariaga érvelése szerint, értelmetlen dolog lenne a nemzetek leszerelésére számítani. A nemzetek
fegyverkeznek, mert fenn akarják tartani maguknak a jogot, hogy érvényesítsék akaratukat, s mert tudják, hogy akaratukat csak a rendelkezésükre álló hatalom arányában érvényesíthetik. Mindaddig tehát, míg a
hatalmi verseny a nemzetek között meg nem szűnik, a fegyverkezési verseny sem szűnhet meg. Eddig is minden nemzet minden leszerelési konferencián arra törekedett, hogy más nemzet kárára megjavítsa saját hatalmi
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helyzetét. A leszerelés a gyakorlatban ezután is csak a fegyverkezési verseny folytatása lehetne más eszközökkel.
A mai világban, amely két egymással össze nem egyeztethető politikai
táborra oszlik, Madariaga nem lát sok reményt a leszerelésre. A világtörténelem kétség kívül új korszakhoz érkezett, s ezt az új korszakot nemcsak a világnak két ellenséges táborra oszlása jellemzi, hanem az új fegyvereknek minden képzeletet felülmúló pusztító ereje, ami a háborút a szó
szoros értelmében totálissá változtatja. Ámha valami biztató fedezhető fel
ebben az új világhelyzetben, az, Madariaga szerint, elsősorban a világközvélemény súlyának megnövekedése. S ha a világközvélemény súlyának növekedése tovább tartana, akkor a felvilágosodott emberiség a mai
nemzetközi dzsungelból valóban egycsapásra a rendezett világtársadalomba léphetne. A világközvélemény súlya például 1956-ban megállította
a francia-angol akciót Szuezben; s bár nem állította meg a szovjet akciót
Magyarországon, maga az a tény, hogy Hruscsov úgy tett, mintha a szovjet tankokat a magyar kormány hívta volna be, bizonyítja, hogy a világközvéleményt még a Szovjetunió sem hagyhatta egészen figyelmen kívül.
Sajnos – fűzi hozzá Madariaga – a fogadtatás, amiben az ENSZ közgyűlése részesítette Hruscsovot, visszaesést jelentett. Általában a mai világhelyzet nem sok okot adhat a derűlátásra. A kommunizmus fegyveres
erőszakkal tartja fenn uralmát a népek fölött. A kommunisták háborúban
állnak a népekkel, melyek fölött uralkodnak. Leszerelés csak úgy lehetséges, ha először béke lesz. És béke nem lehet addig, míg nincsen szabadság. Különösen nem képzelhető el béke Európában a leigázott. népek szabadsága nélkül. S míg a leigázott népek fel nem szabadulnak, leszerelés
sem lehet. Hiszen ezeket a népeket a fegyverek tartják igában. Bizony ha
Hruscsov tényleg akarná a leszerelést, akkor az ENSZ közgyűlése előtt
kevesebbet beszélt volna a fegyverekről – és többet a békéről, mármint az
igazi békéről, ami természetesen egyet jelent a szabadsággal.
Madariaga végül a szabad világ népeihez szólt s arra buzdította őket,
hogy a béke és a szabadság jövője érdekében forrjanak szorosabb egységbe. Ha ugyanis megvalósulna a nyugati nemzetek federális szövetsége, ez
egyrészt csökkentené a fegyverkezési kiadásokat, másrészt megerősítené
a szabad világ védelmét a kommunista aggresszió ellen. A baj ott van véli
a spanyol bölcs – hogy míg a kommunista világ érti, hogy egységben van
az erő, de nem érti a szabadságot, addig a szabad világ érti ugyan a szabadságot, de nem érti. hogy csak egységben van az erő. Márpedig a végső
győzelem csak azé lehet, aki meg fogja teremteni a szabadság és egység
szintézisét.
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Madariaga felszólalása a béke és szabadság érdekében különösen időszerű volt. Hiszen a minden áron való béke kívánsága napjainkban már
csaknem oly arányokat öltött, mint a harmincas években az emlékezetes
appeasement idején – míg a szabadságukért sóvárgó európai népek ügye
iránt a kormányok és közvélemény érdeklődése a mélypontra süllyedt.
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SZABÓ GYÖRGY
Egy amerikában lappangó Corvináról 11
(Statuta Urbis Romae)
Alig száz esztendeje egy furcsa magyar emigráns járta végig Európa városait s kutatta át hihetetlen szorgalommal a magán- és közkönyvtárakat.
Simonyi Ernő, az 1848–49-es szabadságharc menekültje, egy sheffieldi
késgyár fáradhatatlan ügynöke volt ez a lelkes magyar, aki élete és emigrációja szent céljául a Corvinák felkutatását tűzte ki maga elé.
Finom acélportékáit, késeit, ollóit és borotváit árulta délelőttönként
német henteseknek, francia fodrászoknak és olasz borbélyoknak. De délutánjait és minden szabad idejét a müncheni, párizsi és firenzei könyvtárakban, levéltárakban töltötte. Lankadatlanul kutatta az öreg katalógusokat, faggatta a csodálkozó könyvtárosokat, hogy az akkor is eltiport nemzet dicső korszakának emlékeit, Mátyás király egykor páratlan könyvtárának kincseit megkeresse.
Szorgalmas és fáradhatatlan munkájának gyümölcse számos Corvina
felfedezése lett. Sokszor olyan köteteket talált, melyek a könyvtárak legporosabb, legeldugottabb polcairól kerültek elő s még tulajdonosaik vagy
őrzőik sem tudták származásukat, igazi értéküket.
Felfedezéseiről állandóan tudósította a Nemzeti Múzeum tudósait, különösen Rómer Flórist, az akkori magyar régészet spiritus rektorát. Így
nagyrészt az ő munkájának eredményeként állíthatták össze a megmaradt
Corvinák első teljességre törekvő jegyzékét. 12‘
Simonyi és a hazai tudósok munkáját számos magyar és külföldi kutató folytatta. Ezek több évtizedes munkáját foglalta össze egy pompás
gyűjteményes kötet, a „Bibliotheca Corvina. Mátyás király könyvtára,
Budapest, 1927.”, mely még ma is a Corvina-kutatás alapvető és nélkülözhetetlen munkája. E mű katalógus-része (59–84 o.) már 164 meglevő s
közel 150 elveszett vagy lappangó Corvinát sorol fel.
Az elveszett vagy lappangó Corvinák nagy számát mind az említett kötet, mind a későbbi feldolgozások 13 kihangsúlyozták s a róluk rendelkezésre álló adatokat igyekeztek a legaprólékosabb gonddal összegyűjteni.
Ezzel is felhívták a figyelmet arra, hogy mennyi a megoldatlan kérdés s a
11

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 1. számában.
Nagyrészt kiadatlan levelezését és feljegyzéseit az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi.
13
Hoffmann Edith, Régi magyar bibliofilek. Budapest Magyar Bibliophil Társaság,
1929. – Mátyás király Emlékkönyv. II. é. n.
12

39

felkutatásra váró Corvina; mennyi feladat vár mind az emigráns Simonyi,
mind az otthon maradt Rómer követőire és utódaira.
Hogy mennyire jól érezték ezt a lelkes és tudós elődök, mi sem bizonyítja jobban mint, hogy 1940 óta három új, eddig ismeretlen Corvinát
fedeztek fel nagy európai könyvtárakban. A párizsi Bibliotheque
Nationale ritka Petrarca kötete 143 s a Vatikáni Könyvtár Arrianus kódexe 154 után 1958-ban a manchesteri Chetham's Library-ben került elő az
Au1us Gellius Noctes Atticae című művét tartalmazó kötet, mely ráadásul
még az eredeti Mátyás-kori kötésben maradt meg. 165 Mindez bizonyítja
azt is, hogy a Corvinák kutatása még ma is nagyon időszerű feladat s
hogy szorgalmas, körültekintő munkával még többet lehet felfedezni és
azonosítani.
Különösen időszerű Simonyi Ernő lelkes munkájának idézése akkor,
amikor a világban szétszórt Corvinák közül az Amerikába kerültekről esik
szó. Ezek története talán a leghányatottabb, ezekről készült a legkevesebb
leírás s ezek között van egy olyan, amelynek holléte a szorgos Corvinakutatás ellenére is ismeretlen.
Az Egyesült Államokban hat Corvinát őriznek. Három kötet van a
new-yorki Pierpont Morgan Library-ben. Ezek egyike egy gyönyörűen
illuminált Didymus kódex, a másik egy Cicero. Mindkettőben Mátyás
címere van a címlapra festve. A harmadik itt őrzött Corvinában – Evan –
gelistarium – Mátyás hollós címerét átfestették II. Ulászló fehér sávos
címerével. Egy Livius kötet van a New York Public Library-ben s egy
Tacitus kódex – az eredeti Mátyás-kori bőrkötésben – a Yale University
Sterling Könyvtárának tulajdonában. 176 E Corvinákat többé-kevésbé részletesen leírták; művészi díszítésük problematikája, vándorlásuk útvonala
és története jól ismert.
Annál kevésbé mondhatjuk mindezt az Amerikában rejtőzködő hatodik
Corvináról. A Statuta Urbis Romae című ősnyomtatvány, címlapján Má14

T. de Marinis, Appunti e Richerche Bibliografidie, 1940. 91– és CLVI. tábla.
V.ö.D. J. A. Ross cikkét, Scriptorium, XI. 1957. 104. 28–29. tábla.
16
A. R. A. Hobson, Two Renaissance Bindings. II. A Binding for Matthias Corvinus
King of Hungary and Bohemia, c. 1480–1490. The Book Collector, '7. 1958. 267–
268. – G. Szabó A Newly Discovered Corvinus Manuscript in Chetham's Iibrary,
Manchester, Bibliográfia, III. 1959. 22–24.
17
G. Schütz, Bibliotheca Corvina, The Library of Matthias (Corvinus) Hunyadi, King of
Hungary. Library Quarterly, 4. 1934. 552–563. – W. Allen jr., The Four Corvinus
Manuscrints in the United States. New York, The New York Public Library, 1938.
(Különlenyomat a Bulletin of the New York Public Library, 1938. számából.) – Szabó György: Corvinák Amerikában, Bibliográfia, III. 1959. 1–5.
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tyás címerével, rejtélyes körülmények között került ide közel ötven esztendővel ezelőtt s ma is egy ismeretlen könyvtárban lappang. Már ez a
tény egyedül indokolná azt, hogy a kódexről rendelkezésre álló adatokat
összefoglalják. Azonban, mint a későbbiekből kiderül majd, története s
művészi díszítésének magas foka, ritkasága is mind érdemessé teszik a
részletesebb leírásra s arra, hogy ezzel a szakemberek és érdeklődők figyelme ismét ráterelődjék.
A Statuta Urbis Romae, kiadási hely és kiadási évszám nélküli, hártyára nyomott ősnyomtatvány. Folio, 168 lap. 18
Kötése falapokra húzott barna maroquin bőrből készült, aranyozott
vaknyomással díszítve, ötvösművű csatjai és lapszélei aranyozottak.
A kötet 168 ritka szépségű fehér hártyalapból van összekötve. A hártyák 400 x 270 mm nagyságúak, kivételesen széles lapszegélyekkel. A
nyomástáblák tükre 207 x 128 mm, a közöttük levő elválasztó köz átlag
3–4 mm széles. Betűi tiszta nyomásúak, típusuk igen hasonló azokhoz,
melyeket Ulrich Han, „dictus Gallus” 1467 körül Rómában működött
nyomdász használt. 19
A könyv tartalma három részre oszlik. Az első hét oldalon „Index”
van. Ezt a részt egy üres lap választja el a „Statuta” szövegétől, majd ismét egy üres lap után az utolsó hét hártyán találhatók az „Ordinationes
nuptiarum dotium funeralium & aliorum in eis contentorum”, cím alatt
összegyűjtött szabályzatok.
A „Statuta” első lapját (9r) különleges finomságú és szépségű miniatúrák díszítik. A miniatúra dísz három csoportra oszlik. Az első az arany
alapra festett nagy kezdőbetű, ennek közepén Róma városának címere
található. Az iniciálét Róma színesen festett emblémái veszik körül. A
miniatúra dísz második csoportját a lap külső szegélyére festett négy
grisaille arckép alkotja. A ritka művészi technikával, fekete alapra s ovális keretbe festett arcképek – IV. Jenő, V. Miklós, III. Callixtus és II. Pál
pápák portréi – szinte antik cameák benyomását keltik. A kezdőlap díszítését a lap aljára, gazdag aranyozott keretekbe festett két címer zárja le.
Az egyik II. Pál címere, a másik Mátyásé.
18

Egyetlen részletes leírása, melynek alapján a jelen ismertetés is készült: Catalogue des
livres et manuscrits composant la bibliotheque des Ducs D'Altemps. Seconde partie,
Rome, Dario G. Rossi Via Bocca di Leone 25. 1908. 174. No. 1735. – Magyarul csak
néhány mondatban ismertették a fentebb már idézett Corvina-katalógusok.
19
Többek teljes bizonyossággal Han-t nevezik meg a könyv nyomdászául s a kötetet
azonosnak veszik Han 15019-el. V. ö. The Book Collector, 7. 1958. 16. 4. sz. jegyzet.
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A díszes kötet történetének ismert része igen hányatott, titokzatos. II.
Pál pápa 1471-ben bekövetkezett halála előtt ajándékozta Mátyásnak a
könyvet, melyet feltehetően Ulrich Han nyomtatott a pápa megrendelésére, – Valószínűleg az ajándékozás tényét örökítik meg a címerek. – Ezután hosszú ideig őrizték szépségéhez méltó helyen, magában a Corvinában. Hogy mikor került ki a tudomány e nagy reneszánsz tárházából, nem
tudni. Mivel azonban díszesen illuminált nyomtatott könyv volt, talán már
közvetlenül Mátyás halála utáni években „kölcsön vette” valamelyik humanista látogató s így indult el vándorútjára.
Vándorlásának csak 300 évvel későbbi állomását ismerjük. A
D'Altemps hercegek könyvtárában volt a XIX. század második felében s e
könyvtár árverezésekor kiadott katalógusban bukkant elő ismét 1908-ban.
(V. ö. 7. jegyzettel.) Az árverésre került Corvináról magyar tudósok is
értesültek, azonban mielőtt megvizsgálhatták vagy ajánlatot tehettek volna megvételére, az árverező Rossi cég árverésen kívül eladta. A cég a
vevő nevét s a vételárat sem akkor, sem később nem fedte fel. 20)
Későbbi érdeklődések és levelezések kiderítették, hogy egy amerikai
magángyűjtő vásárolta meg s állítólag chicagói könyvtárában helyezte el.
Ezzel az őrzési-hely megnevezéssel szerepel a könyv a bevezetésben említett gyűjteményes kötetben s a későbbi művek is így említik. (V. ö. 2. és
6. jegyzetekkel). Ennek ellenére az Amerikában őrzött ősnyomtatványokról kiadott jegyzék – Census 21 – sem sorolja fel s az új Census összeállítója sem tud róla.
E Corvinánk is, mint sok más társa, csak félig létezik a tudomány számára addig, míg őrzési helyét nem ismerjük. A fentebb közölt leírás sem
lehet éppen ezért teljes még. Nem derül ki felőle például, hogy vajon az
eredeti Mátyás-kori kötésben van-e a kötet, vagy sem. Csatjai lehetnek
korabeli ötvösmunkák, de későbbi pótlások is. A ritka ősnyomtatvány
nyomási ideje és annak körülményei sincsenek eldöntve. 22 Ez annál is
fontosabb lenne, mert Mátyás könyvtárából csak néhány inkunábulumot
ismerünk. A miniatúra dísz, a címerek festési helyének s festőjének meghatározása is sok új adatot hozna, S lehet, hogy e kötetben is, mint sok
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Gulyás Pál, A Korvina két maradványa Amerikában. Magyar Könyvszemle, XXIII.
1915. 127.
Bibliographical Society of Amerika. Census of fifteenth century books owned in
America. New York 1919.
V. ö. a 8. számú szerkesztői jegyzetet a The Book Collector, 7.1958. számában a 16.
oldalon.
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másban, vannak olyan bejegyzések, melyek több fényt vetnének kalandos
történetére.
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ALBERT PÁL
A párduc 23
Giuseppe Tomasi di Lampedusa: II Gattopardo. Feltrinelli Editori Milano,
1959.
Először a milánói pályaudvaron figyeltem fel rá: újságok, sárga ponyvakiadványok, Simenon-regények között hirdette szalagján az ötvenezres
példányszámot, Rómában, a Largo Chigi könyvesboltjában már az egyik
irodalmi díjjal büszkélkedett, visszaérkezésem idején pedig már a százezres példányszámnál tartott. A Gattopardo az olasz könyvpiac hatalmas és
meglepő sikere; ismerőseim nehezen tudták e siker okát megmagyarázni,
hiszen legjobb költőik (és itt nemcsak Quasimodóra, hanem Ungarettire
és Montalera is gondolnak) versfüzetei alig kelnek el, s nem sokkal jobb a
helyzet a regények terén se. Igaz, a könyv érdekes és szórakoztató, történelmi témája bizonyos nemzeti érzelmek csiklandozására is alkalmas, a
kuriózumkereső és a társadalmi sznob egyaránt megtalálja benne a magáét. A szerző személye és a mű keletkezése is eléggé regényes.
Az író, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Raima őrgrófja és Lampedusa
hercege egykönyvű ember. A század végén született, tanulmányait az első
világháború miatt kénytelen volt megszakítani, 1925-ig tényleges tisztként szolgált. A fasizmust hallgatólagosan ellenezte, visszavonult minden
hivatalos szerepléstől, hosszú időt töltött Franciaországban és Angliában.
Szenvedélyes olvasó volt, de maga keveset írt, s azt sem publikálta. A
Gattopardo témáját régen hordta magában, de csak élete utolsó évében,
1957-ben vetette papírra; ezenkívül egy-két elbeszélés és Stendhalról,
Meriméeről és Flaubertről szóló tanulmányai maradtak utána. Regényének kézirata kalandos úton került Gíorgio Bassanihoz, a ferrarai ellenállás
elbeszélőjéhez, folyóirat- és könyvsorozat szerkesztőhöz, végül is ő adatta
ki.
A Gattopardo, a bajuszos és fogait mutató párduc, a Salina-ház azúrkék címeréről néz le. De párduc, kihaló nemes vad maga az elbeszélés
szemlélődő hőse, Don Fabrizio is. A történet 1860 májusában, Garibaldi
vörösingeseinek, az Ezreknek marsalai partraszállása napján kezdődik, s
az olasz állam szicíliai megszületéséig, a változások zűrzavaráig, a társadalmi mozgolódásig tart, hogy a herceg halála után záruljon valamikor a
század első évtizedében. A cselekmény szála egy banális szerelmi histó23
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ria, Tancredo, a „lázadók” őrtüzeihez kijáró romantikus unokaöcs és
Angelica, a polgárlány között. Az érzelmek híven követik az osztályok
történetét. Az író nem is veszi egészen komolyan ezt a regénykeretet. A
könyv inkább állóképek, jelenetek, vázlatok sora: egy utazás a hercegi
birtokra, Donnafugatára, kiruccanás Palermóba, egy vadászat, egy bál
leírása, néhány jól sikerült, iróniával elkapott portré a hisztérikus
Principessáról, padre Pirronéről, a jezsuita atyáról és házigyóntatóról,
Don Calogeróról, a feltörekvő polgárról. A fejezetek előtt néhány sor öszszefoglalja a történendőket. A könyv magva Szicília múltjáról és jövőjéről való elmélkedés. Történelmi elmélkedés, mely egyben kivonulás is a
történelemből, elmélkedés, amely egyaránt kifejezi Don Fabrizio és
Tomasi di Lampedusa álláspontját, 1860-at és ha úgy tetszik, 1945-öt.
Mind a kettő egy hanyatló osztály képviselője. Az őrségváltást rezignáltan fogadják, kétellyel és iróniával szemlélik, nosztalgiájuk önbírálattal
párosul. Don Fabrizio nem hisz a történelem céljában, a változás értelmességében. Az új rend semmivel sem lesz jobb, mint a régi, a kiégett
nemességet, egy kis puskapuffogtatás után, számító és képmutató polgárság követi. A könyv veleje egy nagy dialógus Don Fabrizio és Chevalley,
a prefektura titkára között. Arról vitatkoznak, hogy az osztályviszonyok
vagy egy nép lelke és pszichológiája a fontosabb-e. Hogy az elrendeltetésben és a történelmi folytonosságban vagy a változás lehetőségében
higyjünk-e. Salina a fatalista magyarázatot, az örök Szicília mitologikus
képét fogadja el. A huszonöt évszázad óta változatlan táj és nép tanúságát.
A földet, amely Agrigento és Selinunte dór márványoszlopaival, római
mozaikjaival, normand-arab kupoláival, bizánci pantokrátorjaival, barokk
kastélyaival és templomaival ma is egykedvűen őrzi különböző korok
bélyegét. A népet, amely átvészelt minden gyarmatosítást és látott
partraszállni s elvonulni föníciaiakat, görögöket, rómaiakat, vandálokat,
bizánciakat, szaracénokat, normandokat, svábokat, Anjoukat, spanyolokat, Bourbonokat. Ez az óvatos és bizalmatlan nép nem lett egészen görög
Platon és keresztény Szent Pál hatására sem. Túlélt mindenkit: berber
emíreket, Ravenna küldte adóbehajtókat, idegen kormányzókat, lovagokat, bárókat és alkirályokat. Tökéletességének tudatában konok gőggel és
önérzettel utasított el minden beavatkozást. Elsüllyedt világként élt a tűző
nap alatt, száraz, víztelen nyarak, hirtelen áradások és dermesztő telek
ritmusára, latifundiumok vasfogójába szorítva, sorsába beletörődve és
lázadozva. Magyarázat, elegendő magyarázat mindez a történelemre s
főleg orvoslás-e? Az olasz irodalmi baloldal, Moraviát is beleértve, a tra-
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gikus és lázító dokumentumok, Vittorini Szicíliai Beszélgetései vagy Carlo Leli Le parole sono pietre-je után ezt mindenesetre kevésnek érezte.
Don Fabrizio az ősök portréja, de legelőször is önarckép. A kiábrándult és szemlélődő bölcsé, aki antik sztoicizmussal vagy keresztény lemondással vonul el könyvei közé vagy a kertvégi csillagvizsgáló magányába, hogy a planéták járásának vizsgálatába merülve emelkedjék fölül a
szenvedésen. S amikor Salina a halála előtt számot ad magának életéről, a
boldogság csak néhány napra, néhány emlékre zsugorodik: házassága első
heteire, az utódaiba és Tancredóba vetett és csalatkozott bizalmára, a csillagvizsgálóban eltöltött órákra, hűséges és barátian nedves kutyaszemekre, ideges és nemesvérű lovakra, a víz ízére és a forró kövek érintésére,
vadászpuskák ropogására, felvillanó női mosolyokra, Arago elismerő levelére és a Sorbonne aranymedáliájára. A narancsillat a bárkák korhadó
szagával vegyül, a vakító napfény alatt a halál csak még komorabb. A
könyvet az elmúlás lírája hatja át, minden oldalán egy-egy memento mori
áll. S ha a felcsillanó derű Mikszáthot idézi, máskor inkább a magyar
„ködlovagokra” gondolhat az olvasó, Lövik némelyik lapján felzengő
hallalikra, talán még Krúdyra is, de leginkább mégis Török Gyulára, a
Zöldköves Gyűrű írójára.
A talán kissé gyanús ízű siker ellenére is irodalmi becsű mű a
Gattopardo, ha a könyveknek abból a fajtájából való is, melyekről azt
tartják, hogy élete alkonyán, tapasztalatait leszűrve, minden, különösebb
érzékenységgel, jó stílussal megáldott, nagy olvasottságú ember megírhatja. A Gattopardo pedig érdekes, gondolatokban gazdag, jól megírt könyv.
A tengert, gyümölcsöket, ételeket, női nyakakat, selymeket, ízeket, színeket idéző képei választékos irodalmiságról tanúskodnak.
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BORBÁNDI GYULA
Sánta Ferenc novellái 24
Sánta Ferenc: Téli virágzás, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1956. 156
oldal.
Az olvasó bizonyára megütközik azon, hogy egy 1956-ban kiadott könyvről csak most – megjelenése után három és fél évvel – emlékezünk meg.
Ez meglehetősen szokatlan és rendezett viszonyok között megbocsájthatatlan eljárás. Ha jó egy könyv, illik gyorsan hírt adni róla, ha rossz, szinte
kiált a bírálat után, ha meg jelentéktelen, legjobb elfelejteni, vagy meg
sem említeni. De jó könyvről csaknem négy évig hallgatni, valóban súlyos mulasztás. Rendezett viszonyok között. Ám, az emigráns írók és
szerkesztők nem élnek rendezett viszonyok között. Éppen ezért talán elnézi nekik az olvasó, ha ilyen főbenjáró bűnt követnek el. Külföldön élvén, a hazai irodalom alkotásai, sajnos, csak lassan és hiányosan érnek el
hozzánk. A budapesti kiadók nem küldik el nekünk új termékeiket, a
könyvek megvétele pedig – ha egyáltalán hozzáférhetőek külföldön –
komoly gondot okoz egy olyan folyóiratnak, amelynek bevételei legfeljebb a mind magasabb nyomdaszámlát és a legszükségesebb ügykezelési
kiadásokat fedezik. Érdemes volna egyszer megírni, mint kuporgatjuk
össze számról-számra a nyomdaköltséget, vagy mily sóvárgó pillantással
várjuk a postást, hozott-e új előfizetést vagy levelet terjesztőinktől azzal a
boldog hírrel, hogy számlánk ennyi meg ennyi dollárral, fonttal, frankkal
vagy pezetával gyarapodott. A filléres gondokat emigráns folyóirat kiadóhivatalában kellene tanulmányozni. Például a miénkben. Ámbár azt
olvasom egyes budapesti lapokban, hogy amerikai titkos és nem titkos
szervezetek bőven gondoskodnak rólunk, dollárkötegekkel jutalmazván
„hidegháborús szolgálatainkat”. Egy londoni nyilas lap meg azt közli olvasóival, hogy az Új Látóhatárt a müncheni zsidó főrabbi pénzeli. Nem
tudom, hol akadhatnak el ezek az értékes küldemények, amelyek egy csapásra megoldanák miniden problémánkat, nyolcvan oldal helyett kétszer
annyit nyomtathatnánk, aztán munkatársainknak sem kellene immár közel
egy évtizede ingyen dolgozniok, ami ugyancsak szokatlan, és könyveket
is vásárolhatnánk, amelyekről írótársaink boldog örömmel számolnának
be. Mivel „jól tájékozott” bírálóink értesülései nyilvánvalóan hamisak,
továbbra is szegényen élünk és csak arról tudunk hírt adni, ami véletlen
24
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vagy barátaink jóakarata folytán kerül el hozzánk. Mint most például Sánta Ferenc elbeszéléseinek gyűjteményéről. De nem lennék őszinte, ha
kritikai rovatunk hiányait csak anyagi okokkal és emigráns létünk külsődleges jellegzetességeivel mentegetném. Van ennek más oka is. Mégpedig
az a rossz tulajdonságunk, hogy csak a régi, ismert, hírneves írókat tartjuk
számon. Azokkal törődünk és azok után érdeklődünk elsősorban, akiket
még akkor szerettünk meg, amikor a hazában éltünk. A fiatalokhoz kevesebb vagy semmilyen szál sem köt, az ő munkásságuk kevésbé izgat minket, mint az idősebbekké. Figyeljük csak meg önmagunkat: Magyarországról érkező barátokat vagy ismerősöket arról faggatunk, hogy mi van,
mondjuk, Illyéssel vagy Déryvel, min dolgozik Tamási meg Veres Péter,
Kassák Lajos meg Füst Milán, hol él Németh László és áll-e még Kodolányi akarattyai háza. A fiatalok sorsa csak akkor kezd érdekelni, ha az
öregekről már mindent megtudtunk. Mi, akik külföldön élünk, otthoni
társainknál kevésbé ütközünk meg azon, – amit Komját Aladár özvegye
írt meg, hogy az emigrációban, élő kommunista költő József Attilának
csak a nevét ismerte, de műveit nem, noha a harmincas években Berlinben a Komintern lapjának munkatársa volt és lakásán gyakran fordultak
meg magyarországi látogatók. Így vagyunk mi is sok fiatal tehetséges
költővel és íróval. Pedig az elmúlt évtizedben felnőtt odahaza egy új
nemzedék, amelynek útját és törekvéseit idekint is érdemes volna az eddiginél nagyobb figyelemre méltatni és műveiket gyakrabban forgatni.
Ennek az új írónemzedéknek érdemes tagja Sánta Ferenc, aki 1954-ben
egy remek elbeszéléssel tört be a magyar irodalomba. Az akkor huszonhat
éves fiatalember novelláját – „Sokan voltunk” – az Irodalmi Újság közölte. Megjelenése az éppen pezsgésnek indult irodalmi életben esemény
volt. 1955-ben a fiatal írók folyóirata, az Új Hang egymásután három elbeszélését közölte. Sánta tekintélye egyre nőtt, különösen azután, hogy az
„Emberavatás” című elbeszélés gyűjteményben – amely az új prózaíró
nemzedéket mutatta be és az ő novellája után kapta címét mindenkinél
több, összesen négy novellával szerepelt. A kötet szerkesztője nyilván az
irodalmi körökben uralkodó közfelfogásnak hódolt, amikor az írói pályán
éppen hogy elindult Sántától több novellát vett be a gyűjteménybe, mint
másoktól, akik ugyancsak kimagasló képviselői voltak az új írói nemzedéknek. Egy lelkes kritikus az „Emberavatás” megjelenése után Sántát az
új prózairodalom legnagyobb ígéretének nevezte. És nem alaptalanul.
Sánta Ferenc első könyve, a „Téli virágzás” vérbeli íróra vall, akinek
egyéni látásmódjára és hangjára méltán figyeltek fel az olvasók és kritikusok. A kötetben az író tizenhárom novellát gyűjtött egybe. Messze ki48

emelkedik közülük a kötetnyitó elbeszélés, a már említett „Sokan”. Ez
arról szól, hogy az író nagyapja a család tudtával és hallgatólagos beleegyezésével kimegy a hegyre, hogy a kénes barlangban halálát lelje. Nagy
a nyomorúság, nem jut mindenkinek kenyér, az öregnek tehát el kell
mennie, öngyilkos lesz, hogy a többiek életben maradhassanak. Egy másik novella, a „Kicsi madár” a falusi tehetség vergődését és kiszolgáltatottságát ábrázolja. Hőse maga az író, gyerekkorában. Ő a kicsi madár,
mert szépen csengő hangja van. Énekel is szívesen, de csak magának,
nem másnak. Ám, énekelnie kell, ha a gazdagok akarják. Például este, ha
összejönnek a kocsmában. Ha ellenkezik, repül a család. „Vagy énekel a
fiad, vagy kitakarodtok az én földemről” – mondja a fiú anyjának Kácsa
András, a módos gazda. Az író e gyermekkori emlékét idézve azt akarja
érzékeltetni, hogy a szegények öröme, tehetsége élete és vágya is a hatalmasoknak van kiszolgáltatva, akik azt teszik a szegény emberrel, amit
akarnak. A „Mécsek”-ben két kisfiú halottak napján a temető előtt gyertyát árul, kétszer annyiért, amennyiért vették. Szorgalmasak és szépen
keresnek. Zsebükben gyűlik a pénz, szemükben ragyog az öröm. A pénzszerzés vágya elragadja őket. Arra megy egy szegény katona és fele áron
kéri a gyertyát, mert nincs többje. A két fiú elfordul tőle, nem adja. Este
haza mennek és pénzszámolás közben elfogja őket a szégyenérzet. Szó
nélkül rohannak vissza a temetőhöz és fele jövedelmüket adják egy silány
gyertyacsonkért, csakhogy kiengeszteljék a katonát. A „Tündérvilág”-ban
összefolyik a mese és a valóság: a mosóteknő mellett dolgozó anya földöntúli révületbe esik és pergő táncba kezd, „mintha nem is lenne bakancs a lábán, teste súlya mind elveszett volna, forgott maga körül, a lábát
emelte, egy-egy pillanatra lehúnyta a szemét... Csak forgott, oly sebesen,
mintha ki akarna szakadni a világból.” A kötet címadó novellájában, a
„Téli virágzás”-ban hősünk a havas erdőben egy megdermedt madárkát
talál és ment meg az életnek. A kötetnek a „Sokan voltunk” után talán
második legszebb elbeszélése az „Emberavatás”, amelyben az író azt
mondja el, hogyan cseperedik legénnyé a fiú és hogyan foglalja el az eltávozott apa helyét a családban. Van a novellának egy jelenete, amikor a
család vacsorázik, amelynek olyan atmoszférája van, hogy különbet alig
lehet írói eszközökkel teremteni.
Ezek az elbeszélések mind az író gyermekkori élményeit idézik fel, a
gyermeki világot elevenítik meg. A többi novella nem ennyire önéletrajz
jellegű. A „Mári” tárgya egy gyenge és beteg asszony önsanyargató ragaszkodása semmirekellő, részeges, goromba urához. Az asszony, kit
férje ütött, vert, rugdalt, noha minden gondolata csak ő volt, dermedten
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roskad ura tetemére, amikor holtan hozzák haza egy kocsmai verekedésből. Az „Ezerkilencszáznegyvennégy” a háború alatti falusi ellenállás egy
epizódja. A „Szalmaboldogság” azt érzékelteti, hogy a szegénynek még a
legkisebb öröm is mennyei boldogság. A kötet leggyengébb alkotásai a
„Buzgó Péter üdvözlete”, az „Útközben” és a „Puchner”. Az „Útközben”
grófja és parasztja, Puchner, a hajdani boltosból lett és boltosságát visszasíró gyári diszpécser, vagy a Buzgó Péter körül szorgoskodó alakok élettelenek, amit mondanak, üresen kong és mozdulataik mintha az ötvenes
években divatos sablonok után igazodnának.
Amikor a kötet megjelent, valaki aggódva kérdezte, vajon bírja-e az
irodalomba üstökösként betört író ilyen hőfokon tartani mondanivalóját és
hogyan mozog majd egy tágasabb világban, ha kilép emlékei kertjéből. A
kérdés indokolt volt. Az olvasó nem szabadul attól az érzéstől, hogy amíg
a szerző bámulatot keltő biztonsággal mozog a paraszti világban és hősei
köré pillanatok alatt atmoszférát tud teremteni, más világból származó
alakjai már kevésbé hihetőek, jellem- és helyzetábrázolása erőtlenné válik
és képei is homályosabbak. Sánta Ferenc igazi világa a vidéki szegény
nép, a falu széle, a paraszti nyomorúság. Alig van író a modern magyar
irodalomban, aki a legegyszerűbb írói eszközökkel is olyan hűségesen és
érzékletesen ábrázolja a paraszti szegénység nyomasztó levegőjű világát,
mint Sánta Ferenc. Szereplői a szülők, a testvérek, a rokonok, a közeli
ismerősök, a falusi nép. És mindenekelőtt első személyben az író, amikor
még gyermek volt, vagy süldő legénnyé nőtt. Az élet töri, nyomorítja,
emészti, senyveszti ezeket az embereket, akik nem lázonganak, nem
forronganak, hanem öröklött egykedvűséggel és belenyugvással tűrik a
rájuk zuhanó csapásokat, keresztényi alázattal fogadják a sors rendelését.
Különös világ ez, melyben a szegénység és nyomor, a sorscsapás és elesettség emberi jósággal, gyengédséggel és szeretettel párosul. A szegényparaszti világ sötétségén átüt a fény és az emberi szívekben a szeretet, a részvét, az együvétartozás melege felolvasztja az élet jeges burkait.
Sánta némely elbeszélése a székely népballadákra emlékeztet, helyenként a ballada, meg a románc hangulati elemei villának, elő. Stílusának
egyébként is egyik jellemző vonása a balladás tömörség, amely csak növeli az egyes történetek drámai feszültségét. Tartalom és forma mindig
összhangban van. Nyelve meg külön tanulmányt érdemelne. Tiszta, szép
magyarságát, költői képeit és hasonlatait talán csak Tamási Áronéhoz
lehet hasonlítani. Aminthogy más szempontból is rokon Tamásival, aztán
valamelyest Mórával, Móriczcal, Asztalos Istvánnal és a gyermeki élmények ábrázolásában talán Gorkijjal.
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Sánta ma harminckét éves, tehát írói pályájának meg mindig az elején
áll Tehetsége, életismerete, jellemalkotó művészete, légkört teremtő ereje
mén eddigi novelláinál is többre képesíti. Sajnos, a forradalom óta alig
hallunk róla, pedig kíváncsiak lennénk, hol tart ma, öt évvel azután, hogy
miként találóan jegyezte meg valaki – a csúcsról indult el írói útjára.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
A puritán faun 25
– D. H, Lawrence halálának harmincadik évfordulójára –
Harminc esztendeje halt meg egy puritán faun. Tűzre-vízre váltak szét az
emberek, ahová lépett, tűzre-vízre szakadnak szét ma is az emlékétől.
Harminc esztendeje halt meg Dávid Herbert Lawrence, a század egyik
legvitatottabb írója.
Egy északangliai bányásznak s egy tanítónőnek volt a fia. Italos, proletár férjéhez kötött, kispolgári édesanyja a fiúban akart elégtételt szerezni
vigasztalan sorsáért, a csalódott életért. De az efféle átültetett, jószándékú
s gyanútlanul önző becsvágy végzetes útravaló lehet később e vágy képviselőjében. Elégtétel helyett gyógyíthatatlan sérülés, diadal helyett önkéntes kivettetés, békekötés helyett bélpoklos csengőként rázott, botránkoztató bölcselet lehet a vége.
A puritán asszony azon a bibliai keskeny ösvényen tartotta fiát, amelyről a kocsmázó vájár minduntalan le-letántorodott. Lawrence az anyjához
húzott a családi drámában, de első legyeskedései idején, legénysorban ő is
összeütközött az önfeláldozó anyából kitörő, féltékeny asszonnyal. Az
eltorzult, zsarnoki szeretettel. Tanítónak ment, London egyik elővárosában, Croydonban oktatott, első irodalmi sikerei után a tollából élt, megszöktette s feleségül vette egy angol professzor porosz születésű feleségét,
az első világháború alatt kiszuperálták a sorozásoknál, a házaspár Anglia
egyik festői szögletébe, Cornwallba húzódott, a német asszony miatt
szomszédai kémnek nézték, a hatóság is zaklatta, mocskolni kezdték szókimondó könyveiért, rég betelt a mérték, torkig volt hazájával, mire
végeszakadt a háborúnak. Lawrence elment világgá; a primitív vallások
nyomán s egy paradicsomi ősközösség honalapító vágyával, új ígéret
földjének a látomásával, szegény vándorként bejárta Ceylont, Ausztráliát,
Újzélandot, Tahitit, Kaliforniát, Új Mexikót, Mexikót, a bajor és osztrák
Alpokat, Olaszországot és Szicíliát. Kiábrándulva, békétlenül s nehezen
halt meg, elkeseredett tusában a tüdővésszel, amely cseppenként szívta el
az olajat a fel-fellobbanó mécsesből. Venceban érte a halál,
Délfranciaországiban. Friss erővel, szépen öregedő festők egyik kedves
munkahelye a város.
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Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 2. számában.
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Századok múlnak el, amíg visszatér két olyan nyugtalan, kísérletező,
képromboló évtized, mint az 1910 és 1930 közti korszak. Ha a történelem
nem is lesz büszke rá (nem is lehet), méltó a művészek és fogékony emberek emlékezetére. Jóformán minden hónap új műre, új szellemi fölfedezésre, új iskolaalapításra, tekintélyrontó új kérdésre ébredt. Mintha borszesz égett volna az agyvelők helyén. S közben a népek zuhantak a fogolytáborok, szöges drótok, vallató cellák, gázkamrák, a csillagászati arányú pusztulás, anarchia, földönfutás felé. Tehetetlen és tündökletes évek
voltak egyszerre. Kevés írónak égtek annyira az idegeiben – fájdalom, a
tüdejében is –, mint Lawrencenek.
Mi volt inkább? Regényíró? Költő? Mi elevenebb harminc évvel a halála után? Levelei, útikönyvei, novellái? Hatalmas versekbe kívánkozó
jelképeket zsúfolt a regényeibe, figurái: keserű apostolok, csavargó szentek, a civilizáció káromlói, városgyűlölő faunok, Pán fiai a ködbe, salakhegyekre száműzve vagy a gépesedő-gépiesedő társadalom kóccal tömött
bábui, bölcsködő sznobok, túl ingerültek, túl sokat beszélnek, nem is beszélnek, prédikálnak, leckéztetnek, olykor siralommal, olykor fenyegetőzve, mint egy hajdanvaló hitszónok az ádventi gyülekezetben. Versei
viszont gyakran úgy hatnak, mint gyorsírásos jegyzetek egy készülő s
egyelőre formátlan költeményről. Az emberhez leveleiben, a művészhez
néhány novellájában s útirajzában lehet legkönnyebben hozzáférni, de a
magára szabott missziót regényeiben és verseiben végezte el.
Ez a misszió hamis volt. Lawrence, a puritán munkásivadék sohase
tudta megbocsátani honfitársainak sem a puritanizmust, sem az ipari forradalmat. Szembefordult fábiánus elődeivel, a halvérű észlényekkel vagy
lobogó racionalistákkal, de szembe a dogmahű keresztényekkel is; „sem
Shaw, sem Chesterton, sem Wells, sem Hilaire Belloc” – lehetett volna a
jelmondata. Az ipari civilizáció, gondolta Lawrence, nemcsak elcsúfította
s összemarta az angol tájat, de bedugaszolta az ösztönös élet forrásait is,
feldúlta férfi és nő testi-lelki szövetségét. Éppen ezen a szövetségen keresztül akarta helyreállítani természetes életünket; misztikává felmagasztalt erotikával akart visszajutni az elfojtott ősforrásokhoz. Valamiféle
örök nászéjszakát, nudista szertartást képzelt a tilalom alól feloldozott
almafa árnyékában. Igen ám, de már Ádám és Éva naivitása nélkül!
Lawrence szerelmi vallástana: fonákjára fordult puritanizmus. Olyan hamis áhítattal írja le a pornográf szavakat, mintha az égi Bárány kiontott
vérében tisztultak volna meg. Minél ingerültebben lelkesül a hitbeli cselekedetté nyilvánított párzásért, annál gyanúsabb mögötte az északangol
kisvárosi ember irtózása a paráznaságtól, annál jobban áthallszik sorain a
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zsoltáréneklő gyermekkor, amelyet édesanyja szigorú szeretetében töltött.
Bolyongása négy-öt világrészben menekülés és keresés volt; menekülés a
gyűlölve imádott Angliától, kutatás egy seholsincs Édenkert után. Az önkéntes száműzetés persze törvényszerűen éppen angol vonásait csalogatta
ki jelleméből, csak eltorzultam Megtette puritán-gyűlölő puritánnak, napimádónak, az értelem ellen acsarkodó messiásnak, utópiakergetőnek.
Gyanúsítgató, sértődékeny, autodidakta igehirdető volt; lefitymáló s mármár oktondi mindentudása, mindent-jobban-tudása a kezdő Veres Péterre
emlékeztet. Honfitársaitól elszakadva, idegen környezetétől elszigetelve,
bolyongásain madártávlatból ítélte meg az emberi hangyaboly keserves
dolgait. Ítélkezni olyan könnyű! Mint minden örök serdülő – gyengéje is,
vonzóereje is ez a kitartó kamasz állapot – olyan ősi ártatlanságba, pogány életszentségbe kívánkozott a bölcsőhelye körül dúló iparosodásból,
ami sohase volt beírva az emberi sorsba. Igaz, hogy jóformán mindenfajta
vallásos hit visszakívánkozik ártatlanságunk elveszett Édenkertjébe, de
Lawrence azt hitte, hogy pusztán az értelem egyoldalú elhatalmasodása
miatt űzettünk ki a paradicsomból, racionalista elrákosodás,
végelrákosodás fenyeget minket.
Nosza, ezt a rákot kell kimetszeni! Látnoki szemével fölfedezte a civilizált ember kis tábortüze körül keringő hatalmakat, a sötétség ismeretlen
lakóit, nem félt parázsló tekintetüktől, ellenkezőleg: e fenevadakhoz folyamodott felszabadulásért s éppen elriasztó intellektuális tábortüzünket
gyűlölte. Kézzel-lábbal tiltakozott, hogy táguljon a köre. A vér és hús,
különösen ölelkezés közben, mindig tudja, amit az értelem sohase tudhat!
Fanatikus hite William Blake hitével rokon, de Blakenek jobb volt a műfaji szimata és ragaszkodott a vershez, próféták nyelvén szólt vala, míg
Lawrence gyakorlati hatású megváltó, egy visszametsző újjászületés kútfeje akart lenni. Új-pogány vallásáról azt gondolta, egyébként minden
néprajzi vagy régészeti alap nélkül, hogy az emberiség ősvallása, amelyre
ő, megszabadulván a lélektelen nagyvárosoktól, még emlékszik a vérével
s a bőrével. Támadjanak föl hát a vér, rög, fallusz „sötét istenei” a test
szertartásaiban, változzunk vissza olyanná, amilyennek Mexikó kőkori és
Toszkána., a hajdani etruszk föld bronzkori lakóit elképzelte festett sírkamráik és rom oltáraik fölött. Neki-nekirugaszkodó városalapító terveiben is valami totem-istenség varázsfaluját akarta fölépíteni híveivel, Isten
városa, a Civitas Dei földi tükörképe helyett. Szegény Lawrence tele volt
az eléktelenített angol bányavidék, elfojtott anyai puritanizmus s talán
német feleségétől fertőzve (hogy rossz szomszédként én is gyanúsítsam)
az erotikus Wagner-zene emlékeivel.
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Délen élt, a nap után vándorolt, de Délen nem szavalnak a falluszról,
ott nincs puritanizmus. Hirdette, hogy a vér olyan titkokba van beavatva,
amikről az elme nem tudhat, mintha bizony az agytekervényeket nem
vérerek táplálnák! Lelkes turistaként, távcsövön át ismerte a mediterrán
életörömet, hiszen egy angol bányásztelepen, ahonnan ő elmenekült, több
az ártatlan derű és kölcsönös jóakarat, mint a kivándorlásra szedelőzködő,
vérbosszúk, maffiák, nyomor alatt nyögő szicíliai vagy szardíniái falukban. Ama sötét erők mögött pedig, amelyeket – túl az intellektuális tábortűz körén – Lawrence, városgyűlölő városlakóként annyira tisztelt, a valóságban dzsungel-mélyi emberáldozás lappangott vagy, mint manapság a
tapintatlan, prózai közigazgatás beavatkozására, helyettesítő kakasáldozás, hosszú, rituális állatkínzással. Kicsinyes támadások, hitvány rágalmak érték őt is, feleségét is, egy hős német vadászrepülő rokonát, legjobban azonban a könyveit; voltak évek, amikor joggal páriának, üldözött
vadnak érezhette magát. De voltak évek, amikor körülbálványozták a
mérges fiatalok, még azok is, mint Aldous Huxley, akik alkatilag végképp
elütöttek tőle.
Makacs minden legenda. A meg nem értett asszony legendája, amely a
múlt században virult Nóra és Bovaryné holtteste körül, a meg nem értett
társadalmi apostolé, amely agyonkeserítette Lawrence utolsó évtizedét.
Csakhogy forradalmak és ellenforradalmak könyörtelen politikusokhoz
szoktak igazodni s nem költőkhöz, a hatalom professzionistáinak vannak
kiszolgáltatva. Harminc évvel Lawrence halála után vallásos hevű primitivizmusa, vallásos hév s az ő költészete nélkül, különben is felülkerekedett a mai kamaszokban, nemzetközi becenevükön a „teenager-ekben;
mondhatom, alaposan ki van metszve belőlük a racionalista elrákosodás!
Buzgón ápolják állati gyökereiket, életük egyre elemibb, kötetlenebb,
felelőtlen, szép fenevadakéhoz hasonlít, nincs képmutatás, de formák és
gátlások sincsenek, maguknak élnek, kiélik ösztöneiket, egyre süllyedő
hőfokon, egyre csökkenő feszültséggel. Lawrence eszményének, eszményesített mexikói és etruszk őslakóinak törpe torzképeivel népesül be a
változatlanul tovább harapódzó gépi civilizáció; azt hiszem, a próféta és a
művész egyaránt kétségbeesne e látványtól s hanyatt-homlok visszamenekülne a sírjába.
Hamis és hatástalan volt a misszió. S ó csodák! – mégis él a mű tetemes része. Lawrence gyerekes együgyűségekre képes, mint önválasztotta
apostol, vigyázó bálványszem, a vér-rög-fallusz sötét isteneinek fő sámánja, de izzó lírára, bensőséges, szinte szakrális egyesülésekre képes,
mint költő. Ő volt az angol és trópusi virágok, a házi és vad állatok leg55

gyöngédebb Orfeusza. Maguk a kígyók, nyulak, rókák, pávák, teknősbékák, lovak valószínűleg sokkal közömbösebben s kevesebb misztikával
szemlélik egymást; ki tudja, nekik talán az emberről vannak hasonló szép
ábrándjaik. A kutyáknak bizonyosan.
Él a mű tetemes része, mert akár tetszik, akár nem, ha akarta, ha nem,
Lawrence óriási művész volt. Legjobb írásaiban olyanformán tér vissza
eszméletünkbe a harmatos földi élet, mint a feltámadó Lázárba, aki a
nyilalva meginduló vérkeringéstől egyszerre szeretne kiáltani fájdalmában és gyönyörében. Barátai, kortársai elragadó személyes varázsáról
beszélnek, különösen, ha a szabadban kószált vagy hevenyészett otthonában barkácsolt az ezermester. Említettem, hogy még olyan alkati ellentéte
is, mint Aldous Huxley, a maró humorú, kaján mizantróp se tudott szabadulni a bűvölet alól. Írásaiban tovább villanyoz ez a személyes varázs.
Ráolvasó ereje van a nyelvének, a legkisebb levélsuttogást, bogárzümmögést, fényváltozást is át tudja tenni szavakba s olyan hatással, hogy olvasás közben fontosabbnak tűnnek népek sorsánál, birodalmak bukásánál.
Művész volt az ujja hegyéig, de az apostol villával hányt egymásra jót és
rosszat. A válogatás a mi keserves dolgunk. Van öt-hat csodálatos elbeszélése: „Az ember, aki a szigeteket szerette”, „Az asszony, aki ellovagolt”, „Anglia, Angliám”, „A róka”, „Az ember, aki meghalt.” Két egymásba olvadó élőről szól e kisregény: a tetszhalálból feltámadó Krisztusról s a vérhányások közt halálba hanyatló íróról, akinek ez volt egyik
utolsó, szivettépő vallomása az öt érzék, a földi élet, a női érintés gyönyörűségeiről. Van két maradandó regénye: „Fiúk és szeretők”, amely hajszálereivel még nottinghami szülőföldjéhez tapad s az anyák és fiúk szövevényes szeretetéről szól – a freudisták annakidején elhamarkodott diadalkiáltással fogadták s John Middleton Murry hamis életrajzot épített rá
—; másik a „Szerelmes asszonyok”, melyet az első világháború idején írt,
szorongattatásban, nagy nyomás alatt, meg is látszik a könyv kohézióján.
Ebben a regényben már teljesen a maga profétikus képzelődéseire mintázta a világot, de még ingerült, bőbeszédű hittérítése nélkül. Útikönyvei
Szardíniáról, Mexikóról s az etruszk holt városokról válogatás nélkül jók;
célzatos regényeinek e sokkal kevésbé célzatos melléktermékei megőrizték eredeti frissességüket. Ugyanígy a szentek meggondolatlanságával írt
levelei. S mivel élet és irodalom, személyiség és mű fájdalmasan összemosódik nála, szorosan a könyveihez tartozik az a jó fél tucat életrajz,
visszaemlékezés, portré is, amit barátaiból és ellenségeiből kiprovokált.
Az ember hol azt hiszi, hogy egy pogánnyá változott Szent Pál közelít
feléje, szórván magából az intő leveleket, hol azt, hogy Hieronymus
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Bosch valamelyik szektás-szimbolikus képének meztelen, táncoló alakja
lépett ki az Élet Vizéből. S ez is, az is egy észak-angol bányászfiúból lett
tanító, oldalán a porosz Brünhildával.
Lawrence legjobb szabad versei olyan megtévesztően „szabadok”,
mint a régi bibliafordítások vagy Walt Whitman szabad verse; az ember
csak fordítás közben eszmél rá (magam elégszer kipróbáltam) az iskolás
formáknál rejtettebb, de semmivel se lazább kötöttségekre. Angol, olasz
és forró égövi virágokról, madarakról, állatokról szóló, elragadtatott verseiben mintha már Dylan Thomas rapszódiái vajúdnának, az ő életmagasztaló mámorának, biológiai himnuszainak az előhangjai. Egyiket, a
Halálhajót, pár év előtt Thomas meleg öblösséggel hanglemezre mondta,
a saját versei mellé.
Művész volt Lawrence az ujja hegyéig, nagy költészet a prózája. Mint
a rokon lelkű, francia Giononak, neki is költő legyen a fordítója. És legyen fordítója!
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SZTÁRAY ZOLTÁN
Molnár Erik eretneksége
Molnár Erik: A jelenkori kapitalizmus néhány gazdasági problémája, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1959. 477 oldal.
A múlt esztendő vége felé, november 14-én, nagy megtiszteltetés érte a
magyarországi kommunisták egyik legismertebb veteránját, Molnár Eriket. A hatvanöt éves akadémikust, aki a második világháború után, kisebb-nagyobb megszakításokkal, mintegy kilenc esztendeig tagja volt az
egymást váltogató kormányoknak, a marxizmus budapesti papjai maguk
elé idézték. Amint az ilyen esetekben elég gyakori, őt is írása miatt vádolták. Eléje tették a megtagadásra szánt művét, egy vaskos, csaknem ötszáz
oldalas kötetet, amely alig pár hónappal korábban jelent meg a párt kiadóvállalatánál. Ekként osztozott Molnár Erik is Luther és Galilei különben csak nagy forradalmároknak és nagy szellemeknek jutó sorsában.
Mielőtt a marxista inkvizíció mintegy száz résztvevővel megrendezett
ankétjára került volna a sor, Molnár Erik írása hosszú utat járt meg és sok
port vert fel maga után. A Társadalmi Szemle 1957 júniusi számában közölte a könyv első fejezetének csaknem másfél ívnyi anyagát, amely
summázása a két évvel később kiadott munkának. Molnár Erik a cikkben
a kapitalizmus gazdasági törvényeit fejtegette s alaposan kétségbe vonta
Marx erre vonatkozó tanításait. Ebben az időben a Kádár-féle terror még
javában dühöngött, természetes volt hát, hogy a párt hithű tagjai buzgón
rávetették magukat az odadobott koncra. Ezt a legnagyobb jóakarattal
sem lehet vitának nevezni. Szakszerű hozzászólások helyett fölényeskedő
kioktatások láttak napvilágot, amelyekben a szerzők érvek és bizonyítékok nélkül a marxi tanítások és főképp a maguk igazát hangoztatták. A
Molnár Erik elleni hadjáratot Háy László, a Közgazdaságtudományi
Egyetem rektora vezette, aki már előzőleg is holmi elvi viták ürügyén
több ízben összeakaszkodott Molnár Erikkel. Háy nem maga kezdte a
támadást, előbb Csapó László aspiránst bíztatta okvetetlenkedésre. Öt
azonban Molnár Erik egy foghíjról odavetett Marx-idézettel leintette.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának közgazdasági elméleti munkaközössége 1959 január 12-i ülésén már Háy László is
előrukkolt. Molnár Erik ugyanis azzal gyanúsította őt, hogy hamisan idézi
Marxot és Engelst. Az összetűzés azt az előadást követte, amelyet Háy
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László a munkaközösségben tartott. 26 Molnár Erik felszólalása után Háy
László vérszemet kapott, s amikor júliusban megjelent Molnár Erik könyve, élesre köszörült tollheggyel rontott neki: kritikát és könyvismertetést
írt róla a Társadalmi Szemlében. 27 Kritikájában többek között a következőket írja: „Találkoztam olyan olvasókkal – marxistákkal, akik jóindulatúan olvasták a könyvet –, akik azt a véleményüket juttatták kifejezésre,
hogy az elmondottak után érthetetlenné válik a szocialista forradalom
szükségessége. Mit mondhatnak akkor azok, akik rosszindulatúan, az ellenség szemével olvassák a könyvet?” 28
Mindezek után került sor Molnár Erik megidézésére. Az ankétot a
Közgazdaságtudományi Intézet és a Marx Károly Közgazdaságtudományi
Egyetem rendezte 1959 november 14-én. A felszólalók – Csapó László,
Nagy Tamás, Erdős Tibor, Gönczöl György, Vörös Gyula, Haász Árpád,
Molnár Endre és Babanászi Szterjesz – sorra mondták el ítéletüket Molnár Erik felett, aki a dogmákba merevített marxi tanokat bírálni merészelte és ezzel főbenjáró bűnt követett el. Molnár Erik – jóllehet korban közelebb állott a Szent Officium által megidézett Galileihez –, a wormsi birodalmi gyűlés színe elé lépő 38 éves Luther magatartását választotta: nem
vonta vissza a marxi tételeket feszegető megállapításait. Háy László, a
főinkvizitor kénytelen volt eredmény nélkül berekeszteni a tárgyalást.
Zárószóként mindössze ennyit mondhatott el: „Határozott harcot kell
folytatni a revizionizmus ellen is, és a dogmatizmus ellen is, bár nálunk
jelenleg a revizionizmus a fő veszély.” Az ankét vitaanyagát a jegyzőkönyvvezető Kahulits László összefoglalta és közreadta. 29 Szerinte ,,a
felszólalók sok új érvet sorakoztattak fel Molnár Erik nézeteivel szemben,
mászrészt a szerző még tovább ment antimarxista állásfoglalásában.
Így bélyegezték meg eretnekséggel Molnár Eriket, aki a marxista üdvözülés felé tartó kiválasztottak előkelő seregéből a romlás útjára lépett s
ezzel elszegődött a kárhozatra ítélt revizionisták táborába, ahol ha nem is
Belzebubbal, de Bernsteinnel ápolhatja tovább cimboraságát.

Az előadás anyaga könyvben is megjelent: Háy László: Az újratermelési ciklus alakulása a második világháború után. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1959.
162 lap. A könyvről a Közgazdasági Szemle 1959 októberi számában, a 1126-1130.
oldalon Káplár József tollából közölt ismertetést.
27
Társadalmi Szemle, 1959 október. 153-165 oldal.
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Ugyanott 164. oldal.
29
Ankét Molnár Erik: A jelenkori kapitalizmus néhány gazdasági problémája című
könyvéről. Társadalmi Szemle, 1959 december, 85-95 oldal.
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Most pedig lássuk a könyvet, amely ilyen izgalomba hozta a budapesti
marxista közgazdászokat és ideológusokat. Nézzük meg, hogyan fest
Molnár Erik antimarxista, revizionista állásfoglalása.
A könyvet ekképp vezeti be a kiadó: „Molnár Erik elvtársnak 'A jelenkori kapitalizmus néhány gazdasági problémája' című műve a marxista
irodalom figyelemre méltó gyarapítása. Érdeme elsősorban az, hogy elfogulatlanul nyúl hozzá a modern kapitalizmus néhány rendkívül fontos
időszerű gazdasági kérdéséhez. Nem a marxizmus-leninizmus egyik vagy
másik tételét akarja a modern kapitalizmus jelenségeivel illusztrálni vagy
bizonyítani, hanem a modern kapitalizmus gazdag tényanyagának felkutatása és annak tanulmányozása alapján von le következtetéseket. Sokoldalúan, nagyon sok, részben önállóan feldolgozott adattal jellemzi az angliai
és az Egyesült Államokbeli kapitalizmus fejlődését. Különösen figyelmet
érdemel az anyag legterjedelmesebb fejezete, amely Anglia és az Egyesült Államok munkásosztályának helyzetével foglalkozik. Évek óta szenvedélyes viták folynak a közgazdászok között a munkásosztály abszolút
elnyomorodásának kérdéséről. Úgy véljük, hogy Molnár elvtársnak e kérdéssel kapcsolatos figyelemreméltó fejtegetéseiben, álláspontjában sikerült elkerülnie mind a revizionizmust, mind a dogmatizmust.” 30 A kiadó
szerint tehát Molnár Erik könyve sem antimarxista, sem pedig revizionista.
Maga a szerző így kezdi munkáját: „Amióta Lenin az 'Imperializmus'-t
megírta, a világgazdaság képe alapvetően megváltozott. A változás nemcsak abban állott, hogy az addig egyedüli kapitalista rendszer mellett
megjelent a szocialista országok rendszere, hanem megváltozott a kapitalizmus belső szerkezete is. A két világháború között úgy látszott, mintha a
kapitalista gazdaság feltartóztathatatlan bomlás útjára lépett volna. Viszont a második világháború után időnként úgy tűnt fel, mintha virágzó
egészségnek örvendene. A marxizmus-leninizmus fontos feladata, hogy
megvilágítsa a kapitalizmus újabb fejlődése által felvetett kérdéseket és
felfedje a változó látszatok mélyén meghúzódó és működő törvényszerűségeket. E feladat megoldásához – melyet csak kollektív erőfeszítés útján
lehet elvégezni – kíván hozzájárulni ez a munka ... A kapitalizmus mai
jelenségeivel kapcsolatban a legelső feladat az összes számba jövő tény
minél pontosabb megállapítása. A tényeket előbb ismerni kell, s csak azután lehet értelmezni. Szakítani kell azzal a módszerrel, amely csak az
osztályharc vagy a régi elméleti tételek szempontjából kedvezőnek látszó
30

A mű 3. oldalán.
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tényeket ismertette és a többiről hallgatott. Ez nem tartozik az objektivizmus és a pártosság kérdéséhez. A pártos állásfoglalásnak előfeltétele
az összes számba jövő tény feltárása és objektív ismerete. A legpontosabb
gazdasági tény azonban a statisztikai tény. Ez magyarázza a statisztikai
anyag nagy szerepét e munkában. A felhasznált statisztikai anyag természetesen polgári forrásból ered. Ez a körülmény azonban általában nem
fosztja meg hitelétől... A munka a kapitalizmus gazdasági törvényeinek
Marxtól eredő felfogásán alapul. A bevezető fejezet ezt a felfogást ismerteti, illetve megkísérli Marx eredeti törvényfogalmának helyreállítását,
ennek megtisztítását a dogmatikus és revizionista rárakódásoktól.” 31
A tizenegy fejezetre osztott mű először a kapitalizmus gazdasági törvényeit tárgyalja, 32 majd sorra veszi a tőkefelhalmozás kérdését, a technika és a termelés fejlődését. Ismerteti a kapitalista gazdaság külkereskedelmét, tőkekivitelét, túltermelési válságait. Igen részletesen számol be a
kapitalista gazdasági rendszerekben élő munkásosztály helyzetéről, a tőkés világgazdaság fejlődéséről és a „monopolista államkapitalizmusról”,
végül utolsó fejezetként képet iparkodik rajzolni a tőkés gazdasági rendben élő államok, elsősorban az Amerikai Egyesült Államok várható gazdasági kilátásairól. A szerző a könyvhöz szokatlanul nagy, mintegy negyven oldalra terjedő, jegyzet-anyagot fűzött. Ez részben a felhasznált kutatási anyag gazdagságát bizonyítja, részben pedig mutatja azt is, hogy
jóelőre felkészült a könyve nyomán kialakulható viták dokumentumokkal
való alátámasztására.
Lényegbeli mondanivalója – amint erre már utaltunk is – az első fejezetben található. Amikor a Marx által megfogalmazott és a kapitalizmusra
vonatkoztatott törvények ma is érvényes voltát vizsgálja, Molnár Erik így
ír:
a kapitalizmusban olyan törvények is működnek, amelyek nem a
kapitalizmus egész fennállása idején, hanem csak egy meghatározott szakaszában érvényesülnek. Amikor a viszonyok – amelyekhez kötve volt e
törvények működése – megváltoznak, a törvények is eltűnnek, és más
törvényeknek adják át a helyüket. A dialektikus szemlélet számára, mely
a fejlődést az átmeneti állandóság és a folytonos változás egységének tekinti, ebben semmi különös nem lehet.” 33
Molnár Erik e szemléletből kiindulva, a jelenkori kapitalizmus szerkezetét, jelenségeit vizsgálván, arra a megállapításra jut, hogy a kapitalizmusban uralkodó törvények kétfélék: a kapitalizmus atomisztikus szerkeA mű 5-6. oldalán.
Ez az első fejezet jelent meg a Társadalmi Szemle 1957 júniusi számában.
33
A munka 21-22. oldalán.
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zetén alapuló és a kapitalizmus atomisztikus szerkezetén kívülálló törvények. A kapitalizmus alakulása, fejlődése során a második csoportba tartozó – tehát az atomisztikus szerkezeten kívülálló – törvények módosíthatják, hatálytalaníthatják az első csoportba sorolt – azaz az atomisztikus
szerkezeten alapuló – törvényeket. A második csoportba tartozó, erősebb
törvények közé sorolható elsősorban az egyre szervezettebben jelentkező
osztályharc, az állami monopolkapitalizmus és általában a tőkés monopólium törvénye. E törvények érvényesülése messzemenő következményekkel jár: az osztályharc törvénye legyőzheti például a kapitalizmus egyik,
Marx által megfogalmazott törvényét, az elnyomorodás törvényét. A
szerző e megállapítását így indokolja:
,,... Marx a munkabér törvényét, 'a munka keresletének és kínálatának
törvényét' a kapitalizmus atomisztikus szerkezetére alapozza, amely a
munkások szempontjából abban áll, hogy ezek együttműködés helyett
versenyeznek egymással a munkaerő-piacon. Marx a munkabér mozgásának törvényét, a munkabér mozgását ugyanis kizárólag az ipari tartaléksereg mozgásából vezeti le anélkül, hogy itt a munkásság szervezett osztályharcának bárminő befolyást is tulajdonítana. ... Marx akkor is ugyanígy járt el, amikor az ipari tartaléksereg növekedésével, tehát az elnyomorodás törvényével – mint uralkodó tendenciával – szemben álló tendenciákra utal. ... a munkások osztályharcos, tervszerű együttműködését szembeállítja a munka keresletének és kínálatának természeti – tehát atomisztikus alapokon nyugvó – törvényével. Sőt azzal is számol, hogy a munkások tervszerű együttműködése megtörheti a munkabértörvények, tehát az
elnyomorodás törvényének hatásait. ... Tehát arról van szó, hogy a kapitalizmus egyik alapvető, de atomisztikus szerkezetén kívül álló törvénye, az
osztályharc törvénye – a fejlődés meghatározott fokán – legyőzheti egyik
elementáris természeti törvényét, az elnyomorodás törvényét.” 34
Molnár Erik vizsgálódásai során figyelemreméltó megállapításra jutott
a marxizmusnak a kapitalista gazdasági rendszer általános válságairól, a
munkabér-viszonyokról, a nyersanyagforrásokról alkotott dogmatikus
tételeinél is. Szerinte azok ma már nem érvényesek, vagy pedig nem úgy
érvényesek, mint megszövegezésük korában.
Háy László kritikájában 35 így ír Molnár Erik megállapításairól: „A
munkásosztály életszínvonalára, a túltermelési válságra vonatkozó fejezetekben a kapitalizmus jelenlegi helyzetét illetően viszonylag kedvező kép
bontakozik ki. Ezt a képet csak erősíti a tőkefelhalmozásról, a technikai
34
35

A mű 19-21. oldalán.
Társadalmi Szemle, 1959 október, 164. oldal.
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fejlődésről, a termelés fejlődéséről, a külkereskedelemről adott elemzés.
A tőkés rendszer általános válsága a szerző megítélése szerint ezekben a
vonatkozásokban eddig nem hozott a kapitalizmus számára negatív változásokat. Az általános válság 'gazdasági elmélete' Molnár Erik szerint nem
érvényes: nincs állandósult tömeg-munkanélküliség; a termelőkapacitások
kihasználtsága nem romlott; a nyersanyagokért és az eladási piacokért
folyó harc nem éleződött, hanem inkább tompult; a tőkés újratermelési
folyamat feltételei nem rosszabbodtak. Az olvasó mindebből nem érzi,
hogy a kapitalizmus pusztulásra ítélt társadalmi rendszer. Ellenkezőleg, a
könyv olvasójában az a benyomás támad, hogy a tőkés rendszer helyzete
nem is olyan rossz. Elhomályosul az a tény, hogy a kapitalizmus helyzete
ma sokkal labilisabb, mint a két világháború között volt, amikor a munkanélküliség nagyobb és az életszínvonal a fejlett tőkés országokban alacsonyabb volt.”
Háy László e kritikája után nem csodálkozhatunk, hogy Molnár Erikre
rásütötték a revizionizmus bélyegét. Az ítélet alapját nyújtó vád világos:
Molnár Erik nem hajlandó a fehéret feketének látni, hanem ragaszkodik
ahhoz, hogy ami fehér – az valóban fehér. Ez pedig megbocsáthatatlan,
főbenjáró bűn, mi több, eretnekség.
Molnár Erik magatartása fölött természetesen nem tudott napirendre
térni a Magyar Szocialista Munkáspárt legfőbb vezetősége sem. A párt
VII. kongresszusának harmadik napján, 1959 december 2-án tartotta Kállai Gyula, a Politikai Bizottság tagja a párt ideológiai munkájáról beszámolóját. Beszédében ugyan nem nevezte meg egyetlen alkalommal sem
Molnár Eriket, azonban a résztvevők mind tudták, hogy rá gondolt, amikor a következőket mondotta: „Az ellenforradalom előkészítése idején a
revizionizmus erősen megvetette lábát a társadalomtudományokban ... A
revizionizmus maradványai ma még jelentősek és a fő veszélyt képezik a
társadalomtudományokban is, ... Még mindig nem tudtuk leküzdeni fontos társadalomtudományi ágak elfordulását a mai élettől, a szocializmus
építése általános törvényszerűségei feldolgozásának követelményeitől ...
A revizionizmus elleni harcot ma már nem általában kell folytatni, hanem
a konkrét történelmi, közgazdasági filozófiai és irodalmi kérdések marxista vizsgálata és elemzése alapján kell társadalomtudományunkat tőle
megszabadítani.” 36
Hogy Molnár Erik a fenti megállapítással nem értett egyet, azt az emlékezetes, novemberi ankéton elmondott „védekezése” tanúsítja: „Az iga36
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zi vita, amely a háttérben lappang, a könyv szellemének kérdése, amely
tulajdonképpen egyedül tette lehetővé, hogy felvessem a könyvben szereplő problémákat. A könyv szelleme, vagy az a szellem, amelyet ki akar
fejezni, röviden az, hogy nekünk marxistáknak, nekünk marxista forradalmároknak közvetlenül kell szembeállnunk a tényekkel, fel kell ismernünk a tényeket anélkül, hogy látásunkat elhomályosodni engednénk a
régi elméletek által, mert csak ebben az esetben vagyunk képesek gyakorlati taktikánkat a tényékhez igazítani, és így eredményessé tenni ...
Egyébként is azt hiszem, nem volna helyes mereven átvinni a politikából
a tudományba azt a tételt, hogy a fő veszély a revizionizmus. Nem helyes.
A mi tudományunkban, közgazdasági tudományban, amikor valamennyien egymás között vagyunk, az igazi veszély a dogmatizmus. Ezt nyíltan
meg kell mondani. Bennünket befolyásol a dogmatikus múlt, amely tehertétel, kölöncként nehezedik ránk.” 37
Molnár Erik könyvéből még csak alig néhány példány jutott ki a nyugati országokba. Így az ottani közgazdászok – beleértve ebbe a magyarokat is – nem szólhattak eleddig hozzá. E rövid ismertetésben én sem vállalkozhattam arra, hogy Molnár Erik vizsgálódásaival s azokból fakadó
megállapításaival behatóan foglalkozzam. Molnár Erik munkája sokkal
többet érdemel a felületes áttekintésnél. Mindenképpen bonckés alá kellene venni egy-két olyan ítéletét, amely az őt is fogva tartó, sajátos marxista
gondolkodás, néhol korlátozottság eredményeként született meg. Úgy
vélem, neki és gondolkodásra hajlamos marxista közgazdász-társainak,
segítenénk azzal is, ha megmutatnánk, hol vétett a tudományos tárgyilagosság ellen, s egyoldalú szemlélete hol torzította el a statisztikákkal igazolható valóságot. Különösen érdekes volna a könyv utolsó fejezeteként
közreadott, s a kapitalista államok gazdasági jövőjére vonatkozó jóslatok
egybevetése a már ismert tényekkel. A kézirat elkészülte óta eltelt több
mint két esztendő ugyanis azt igazolja, hogy Molnár Erik rövid időre szóló gazdasági prognózisa sem vált be. Az általa is olyan világosan felismert és a fejlődésből folyó állandó változás éppenúgy megcáfolta az ő
jóslatait is, mint dogmatikus gondolkodású elődeiét, akik hosszú évtizedek óta ígérgetik „az egyre rothadó kapitalizmus” végső bukását.
Molnár Erikkel, a közgazdásszal nem lehet egyetérteni, ám az ideológustól nem tagadhatjuk meg az elismerést. Volt bátorsága ugyanis több
avult marxista nézetet elvetni és kutatásainak nem egyszer meghökkentő
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eredményeit írásba foglalni, majd megtámadott állításait a leninistasztálinista inkvizíció előtt is fenntartani.
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BORSODY ISTVÁN
Az ENSZ és Magyarország 38
Sir Leslie Munro, United Nations: Hope for a Divided World. New York:
Henry Holt and Company, 1960. 185 lap.
A magyarokat túl sok csalódás érte, semhogy reménységgel nézhetnének
az ENSZ-re, Sir Leslie Munrora, „Az ENSZ: A kettéhasadt világ reménysége” című könyv szerzőjére viszont jogosult reménységgel, megérdemelt
bizalommal és hálával gondolhatunk. Az újzélandi diplomata – 1958
szeptembere óta az ENSZ Közgyűlésnek a magyar ügyben kiküldött
megbízottja – önzetlen buzgalommal dolgozott a magyar ügy érdekében.
Nagyrészt kitartásának köszönhető, hogy múlt év őszén a magyar kérdés
megint az ENSZ Közgyűlés elé került. Az újabb tárgyalás nem oldotta
meg a magyar kérdést, mégis: az ENSZ elé terjesztett Munro-jelentés
legalább mégegyszer felhívta a feledékeny világ figyelmét a magyar népen elkövetett nemzetközi bűntettre, ami bűntény az ENSZ ellen is. ,,Aki
belügynek tartja, ha egyik ország megtámadja a másikat” – szólt a
Munro-jelentés – ,,az eltiporja az ENSZ alapokmányt.” A kudarc nem
vette el Munro kedvét a további küzdelemtől. „Visszavonulásom – mondta – egyenlő lenne a törvénysértés jóváhagyásával. Kötelességeinek tartom, hogy tovább dolgozzam, s munkámmal jelképes kifejezést adjak az
ENSZ gondjának, hogy a Közgyűlés határozatai értelmében Magyarország elnyerje politikai függetlenségét.”
Az ötvenkilenc éves Sir Leslie Munroban az idealizmus szerencsésen
párosul gyakorlati tapasztalatokkal, ügyvéd volt Aucklandben, Újzéland
fővárosában, majd ugyanott egyetemi tanár és a jogi fakultás dékánja lett.
Később a jogi karriert az újságírói pályával cserélte fel. A háború alatt
rádiókommentátor és a „New Zealand Herald” főszerkesztője volt. Hét
évvel a háború után megint pályát változtatott. Külügyi szolgálatba lépett.
1952-ben kicsiny hazája nagykövete lett Washingtonban s egyidejűleg az
újzélandi állandó megbízott tisztjét is betöltötte az ENSZ-nél. A
nagytudású és hihetetlen munkabírású, több mint hat láb magas, bozontos
szemöldökű, megnyerő modorú és jókedélyű újzélandi nemsokára az
egyik legnépszerűbb ENSZ-diplomata lett. Háromszor volt a Biztonsági
Tanács elnöke, 1957-ben a Közgyűlés elnökévé választottak, és 1958
szeptemberében a magyar ügy megbízottja lett. Ugyanakkor lemondott
38
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újzélandi diplomáciai állásairól és, függetlenítvén magát a kormánykapcsolattól, az ENSZ nemzetközi szolgálatába lépett.
Az ENSZ szolgálata inspirálta könyve megírását is. Úgy érezte, az
emberek általában túl keveset tudnak az ENSZ-ről, s túl sokat várnak tőle.
Előszavában így jellemzi a szempontokat, melyek könyve megírásakor
vezérelték:
Az értelmes átlagpolgár rendszerint ismeri saját országának alkotmányát – hogy azonban mi az ENSZ jogköre és hatalma, ezt még a hivatásos
politikusok közül is csak kevesen tudják. Mikor elhatároztam, hogy
könyvet írok az ENSZ-ről, munkámat nem tudósoknak és nemzetközi
jogászoknak szántam, hanem a nagyközönségnek. Az ENSZ-ről, annak
sikeréről vagy kudarcáról, sok szó esik. De legtöbben úgy beszélnek erről
az intézményről, mintha független lenne a tagállamok kormányaitól. A
valóság ellenben az, hogy az ENSZ csupán a tagállamok kormányainak
eszköze s csak azt csinálhatja, amit a tagállamok kormányainak többsége
akar. Aki tehát az ENSZ kudarcán háborog, jobban tenné, ha a tagállamok
kormányai ellen berzenkednék. A legtöbb bírálat az ENSZ-et a magyar
ügyben érte. De akik az ENSZ kudarcát emlegetik, elfelejtik, hogy az
ENSZ ebben az esetben is mint a tagállamok kormányainak végrehajtó
eszköze szenvedett kudarcot. 1956-ban igen sokan elítélték az ENSZ-et,
mert nem segítette a magyarokat, de – jellemző módon egyetlen tagállam
polgárával sem találkoztam, aki elítélte volna saját országa kormányát,
mert nem küldött csapatokat a magyar forradalmárok megsegítésére. Voltak, akik úgy vélték: a szuezi válság akadályozta az ENSZ-et, hogy cselekedjék Magyarország megmentése érdekében. Hajlandó vagyok elfogadni
az érvelést, hogy a szuezi válság a Szovjetunió kezére játszott. Ha nem
lett volna szuezi válság, elképzelhető, hogy az Egyesült Államok és Anglia beavatkozásra bírják az ENSZ-et Magyarországon. Ám, ha igaz, hogy
a szuezi válság megakadályozta az ENSZ beavatkozását Magyarországon,
akkor igaz az is, hogy a szuezi válságért nem az ENSZ, hanem bizonyos
tagállamok kormányai felelősek.
Az ENSZ korlátolt hatáskörének Munro később külön fejezetet szentel.
Elöljáróban idézi Dag Hammarskjold főtitkárnak az ENSZ hatáskörére
vonatkozó nyilatkozatát. „Az alapokmány értelmében az ENSZ nem világkormány; jogkörét a tagállamok kormányai szabják meg.” Ebből kiindulva Munro így folytatja fejtegetéseit:
Az ENSZ csak közvetítő szerepet tölthet be a kormányok között – illetve, ha arra felhatalmazzák, a kormányok nevében cselekedhet. Ámha a
kormányok nem veszik igénybe az ENSZ-et, akkor az nem az ENSZ, ha67

nem a tagállamok kormányainak a hibája. 1956-ban az ENSZ Közgyűlés
határozata felszólította egyrészt a Szovjetuniót, hogy vonja ki csapatait
Magyarországról, s másrészt Angliát, Franciaországot és Izraelt, hogy
vonják ki csapataikat Egyiptomból. A határozatokat az ENSZ nem hajthatta végre. Anglia, Franciaország és Izrael mégis visszavonták csapataikat, de nem azért, mert az ENSZ határozat jogilag kötelezte őket, hanem
azért, mert meghajoltak a tagállamok többségének – és a világközvéleménynek – elítélő döntése előtt. A magyar kérdésben a Szovjetunió magatartása merőben más volt: a Szovjet makacsul elzárkózott a Közgyűlés
határozatainak végrehajtása elől. Az ilyen önkényes viselkedés természetesen megrendíti a bizalmat nemcsak az engedetlen kormány becsületességében, hanem az ENSZ képességében is, hogy fenntartsa az igazságos
békét. S az a kormány, amely erőszakkal megsérti az ENSZ alapokmányt
– s aztán még hozzá másokat okol a következményekért – az nemcsak a
zsarnokság, hanem a képmutatás bűnében is vétkes.
Magyarország esetében – ismétli Munro – az ENSZ nem tudott mást
tenni, mint kifejezést adni a világközvélemény felháborodásának. Az
olyan nagyhatalommal szemben – mint a Szovjetunió –, amely nem hajlandó együttműködni, az ENSZ csak akkor lehetne hatékony, ha a többi
nagyhatalom hajlandó lenne szankciókat alkalmazni, vagy akár a háborút
is kockáztatni. A magyar válságban se az Egyesült Államok, se Anglia, se
a többi nyugati hatalom nem volt hajlandó vállalni a háborús kockázatot.
Aki elismeri a nyugati hatalmaknak a háborútól való érthető vonakodását,
annak meg kell értenie azt is, miért nem volt az ENSZ eredményes a magyar kérdésben. Az ENSZ Közgyűlés hatalma nagymértékben azon múlik, milyen erkölcsi nyomást tud kifejteni. Az erkölcsi erők hatása persze
csak olyan országokban érvényesülhet, ahol van szabad közvélemény. A
Szovjetunió nem tartozik ezen országok közé.
Hasonló következtetésekre jut Sir Leslie Munro máshelyütt is, ahol az
emberi jogok védelmét célzó ismert ENSZ nyilatkozatról értekezik. Az
ENSZ Közgyűlésnek – írja – nincs a nemzeti államokéhoz hasonló törvényhozó és végrehajtó hatalma. Az ENSZ Közgyűlés megszavazhatja az
emberi jogok védelmét, de nem alkalmazhat szankciót a jogsértő ellen.
Márpedig szankciók nélkül a sérelmek nem orvosolhatók. A logikus
szankció a fellebbezés joga lenne a nemzeti bíróságoktól a nemzetközi
bírósághoz. Az ilyen szankció azonban lehetetlen mindaddig, míg az
ENSZ tagállamok kormányai görcsösen ragaszkodnak nemzeti szuverenitásukhoz. Logikus lenne, hogy akinek – mondjuk Magyarországon – a
bíróságok nem védik meg emberi jogát, az fellebbezhessen egy nemzet68

közi bírósághoz. Ám a magyar kormánynak esze ágában se volt, hogy
elismerje a szerencsétlen Nagy Imre fellebbezési jogát egy nemzetközi
bírósághoz. Vagy amikor a Szovjetunió megsérti az emberi jogokat Magyarországon, mit tehet az ENSZ? Elítéli a Szovjet véres beavatkozását.
De többet nem tehet, mert maguk a Szovjetuniót elítélő tagállamok kormányai sem kívánják, hogy szankciókat szavazzanak meg.
Munro mégse látja reménytelennek a jövőt. Hiszek abban – írja – hogy
a szabad világ erkölcsi ítéletének kifejezése nem hiábavaló. Reménykednünk kell abban, hogy a totalitárius államok erkölcsi színvonala javulni
fog. Ezt a reményt nem adjuk fel, mert nem adhatjuk fel reményünket a
jobb világban. A világközvélemény súlya alatt a változás csak bevülről
jöhet létre az államok életében. A kormányok és népek magatartása idővel
változik. A zsarnokok sem nyomhatják el tartósan az erkölcsi törvényeket
és az emberi tisztesség érzelmeit.
A világ erkölcsi állapotának javulásában reménykedő Sir Leslie
ugyanakkor más eszközökkel is siettetné a nemzetközi élet javítását. Híve
a nemzetközi fellebbviteli bíróság eszméjének s hiszi, hogy az ENSZ-nek
sürgősen szüksége van az állandó béke-hadseregre. De addig is, míg
szankciókkal az ENSZ működése eredményesebbé válhat, Munro a mai
korlátolt keretek között is hisz az ENSZ hivatásában. Az ENSZ olyan
diplomáciai lehetőségeket nyújt a nemzetközi megbékülésre, amilyennel a
világ kormányai külön-külön nem rendelkezhetnek. Ám hitvallását az
ENSZ hivatásában a következő intelemmel toldja meg: A Népszövetség
azért bukott el, mert a demokráciák nem állították meg Japán támadását
Mandzsúriában és mert nem mentették meg Abesszíniát, mikor Mussolini
támadásának áldozata lett. A Népszövetség tovább működött egyéb, másodlagos területeken. De bukott intézmény lett, mert nem teljesítette elsődleges hivatását: a támadó hatalom megfékezését. Hasonlókép állunk
ma az ENSZ-szel is. Nem sok vigasztalást meríthetünk abból, hogy az
ENSZ különféle szervei hasznos munkát végeznek gazdasági, kulturális,
egészségügyi, munkaügyi és egyéb téren. Mindez kétségkívül fontos és
szükséges, mert az életviszonyok javítása előmozdítja a békét. Az ilyen
munkák azonban az ENSZ-től függetlenül is elvégezhetők. Az ENSZ
igazi próbaköve, hogy a tagállamok meg tudják-e állítani a támadót az
olyan esetben, amilyen a Szovjetunió magyarországi támadása volt.
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SZOLTSÁNYI GYÖRGY
Búcsú Dohnányitól 39
Egy nagy generáció egyik utolsó nagy alakja hagy el minket ismét, alig
néhány héttel Edwin Fischer halála után. Különösen fájdalmas a hír ezúttal nekünk magyaroknak és a nemzetközi zenei világ gyászában a személyes veszteség vigasz nélküli érzésével veszünk részt. Dohnányi Ernő
érkezett el életének utolsó állomásához: 82 éves ifjúi szíve megszűnt dobogni azon a földön, ahol mindenkori barátja, Bartók Béla már hosszú
évekkel ő előtte örök pihenőre talált.
Gondolom senki nem várja tőlem, hogy volt mesteremről emlékezvén
bonyolult szakmai fejtegetésekbe bocsátkozzam. Évszámok, helységnevek és első bemutatók felsorolásában pedig már ezirányú tudatlanságom
is megakadályozna. De az emberiség nagyjai talán éppen azáltal is kiemelkednek a hozzájuk hasonlók megszámlálhatatlan tömegéből, hogy
nincs szükségük katalogizált, hivatalosan elismert és fölkarolt érdemek
szünet nélküli hangoztatására. Egyszerűen megemlítve tehát, hogy az elhunyt világhírű művész kitűnő karmester, nagytehetségű zeneszerző és
minden idők egyik legnagyobb, történelmi jelentőségű zongoristája volt,
hadd emlékezzem Dohnányiról azoknak a nevében, akiknek a sors megadta, hogy közelében lehessünk fiatal muzsikusok, akik ismertük, tiszteltük és szerettük őt. A többi zenetörténészek és konzervatóriumi tanárok
dolga.
Mi az igazán nagy egyéniség titka? Hogyan válik valaki egy ország
zenei életének szimbólumává? Hogyan lehet a legkisebb erőfeszítés nélkül ugyanabban az időben a Philharmóniai Társaság elnök-karnagya, a
Zeneművészeti Főiskola főigazgatója, a zongoramester-iskola vezetője és
a rádió zenei életének irányítója? És mindenek felett, hogyan gyakorolhatja ezt a zenei diktatúrát hosszú évek során át anélkül, hogy fiatalságából, lelkesedéséből és mindnyájunk iránti jóindulatából egy szemernyit is
veszített volna? Az ámuló, félig még gyerek növendék-pianista, aki a
harmincas évek közepe táján az ősz mestert először pillantotta meg a budapesti Operaház zsúfolt nézőterén, mindezeket a kérdéseket nem tette
fel. Megéreztem és azóta meg is értettem, hogy az élet nagy rejtélyei között talán a tehetség ereje a legáthatolhatatlanabb. Rendkívüli ember volt
Dohnányi, mert nagy művész volt? Nagy művész volt, mert rendkívüli
ember, bármihez nyúl, naggyá válik? Nem ismerem a választ, nincs is
39
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jelentősége. És tudom, hogy őt sem érdekelte. Azok közé a kevesek közé
tartozott, akik elfogadták az életet valódi megjelenésében. Volt bátorsága
hibáit ugyanavval az egyszerű őszinteséggel hordani, amellyel hihetetlen
képességeit is magától értetődőnek vette.
Hosszú éveken át nyúló mester és tanítványi kapcsolatunk során soha
egyetlen szavát, mozdulatát vagy akár gondolatát sem tudtam meglepni,
amellyel saját magát az utókor előtt nagyobbá vagy folttalanabbá akarta
volna tenni. Tudjuk, hogy az álnagyságokat általában ez teszi elviselhetetlenné.
Búcsúzóul legyen szabad ünnepélyesség nélkül, ahogyan tőle tanultam,
megköszönnöm Dohnányi Ernőnek mindazt, amit nekünk adott. Ránk
pazarlóan vesztegetett idejét, energiáját, rendelkezésünkre bocsátott mérhetetlen tudását, tapasztalatait és a bepillantást, melyet rajta keresztül kaptunk abba a világba, amelyet a 19. század soha vissza nem térő gazdagsága jelent a zenetörténelemben. És talán valamelyikünk révén neki is megadatott, amit Brahms érzett a tizenhatéves Dohnányi zongoraquintettjének hallatára: nincs miért aggódnunk, van aki, mit elkezdtünk,
folytatni tudja.
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MOLNÁR JÓZSEF
Kéri Pál †

40

Az első októberi forradalom tanúi közül mind többen eltávoznak körünkből. Mintha csak azt várták volna, hogy még megérjék a második Októbert. A nagy beteg Jászi Oszkárnak egy világos pillanatában, 1956 őszén
Lesznai Anna még megmondhatta: „Oszkár, forradalom van Magyarországon!” De úgy halt meg, hogy a második szovjet beavatkozásról, a
forradalom vérbefojtásáról már nem vett tudomást, Podmaniczky Tiborral
nemrég arról beszéltünk telefonon, hogy lefordítja német nyelvre a forradalom költészetét. Kéri Pál az írószövetség legutóbbi kongresszusára még
áthajózott Amerikából Párizsba, hogy találkozhassék régi barátaival és a
második Október fiatal íróival és újságíróival. Azóta ő is elköltözött közülünk.
Kéri Pál életéről, színes és gazdag egyéniségéről, újságírói és írói
munkásságáról közelebbi barátai sok mindent elmondottak a Róla írt nekrológokban. E késői megemlékezésemben én egy ifjúkori emlék felelevenítésével szeretnék búcsúzni Tőle, folyóiratunk munkatársától. Még középiskolás diák voltam, amikor Áchim L. András életét kutatva a Nemzeti
Múzeum könyvtárában Az Est 1911-es évfolyamában Kéri Pál riportjaira
bukkantam, amelyeket Áchim temetéséről küldött lapjának. Egyik tudósítása így kezdődött: „A ma délutáni órákban temetik a Nagyságos Urat, a
parasztok királyát, a mezítlábasok istenét, az urak félelmét, Áchim L.
Andrást.” Áchim L. András temetését még ma is úgy látom, ahogy félévszázaddal ezelőtt Kéri Pál leírta. Azon a csöndes, napos nyári délutánon
ott a Múzeum könyvtárában örökre bevésődött emlékezetembe Kéri Pál
neve. Akkor még nem is sejtettem, csak később jöttem rá, hogy az én Kéri
Pálom azonos azzal a Kéri Pállal, akit az ellenforradalom Tisza István
meggyilkolására való felbujtással vádolt és halálra ítélt. Aztán évekig
nem találkoztam a nevével. Csak idekint az emigrációban tudtam meg,
hogy Kéri Pál még él és New Yorkban lakik. Azonnal levelet írtam Neki s
postafordultával jött a válasz, melyet ma is kegyelettel őrzök irataim között. A Látóhatár megalapítása után több cikket küldött nekünk s mi
büszkék voltunk, hogy munkatársunknak tekinthettük. New York-i tartózkodásom idején a Brodway és a 75-ik utca sarkán lévő szegényes szállodai szobájában sokszor éjszakákon át mesélte nekem emlékeit az októberi forradalomról (milyen kár, hogy nem írta le soha) s kitartóan fejteget40

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 2. számában.

72

te a magyarországi kommunizmus bukásának szükségszerűségét. Nagyon
jól ismerte a magyar népet, tudta, hogy a kommunizmus sohasem fogja
ennek a népnek lelkét megnyerni. Ezért nem ment haza a második világháború után még látogatóba se. Egy életen át küzdött a keresztény kurzus
politikusainak hazug vádjai ellen és nem akarta, hogy hazaérkezésekor
Rákosi Mátyás Tisza István gyilkosainak felbujtójaként üdvözölje, mint
annak idején Kun Béla a moszkvai pályaudvaron. Ismerte az orosz kommunistákat is és tudta, kiknek a kezébe került a hatalom Magyarországon.
A kommunizmussal sohasem tudott volna megbékélni. A demokratikus
szocializmus híve volt. Megvetette a diktatúrát, hitt az emberi méltóságban, a tizenkilencedik század nagy humanistáinak eszméit vallotta. A szocializmust egy új erkölcsi rendtől és nem a szovjet segédlettel és titkos
rendőrségi terrorral végrehajtott államosítástól remélte.
A magyar újságírás egyik legnagyobb újságírója szállt vele a sírba. Ha
valaki egyszer megírja a magyar újságírás történetét, Kéri Pált bizonyára
a legnagyobbak és a legnemesebbek között fogja említeni.
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BÁN GYÖRGYI
Emlékezés Podmaniczky Tiborra 41
Leginkább mint műfordítót tartották számon. Mikor nemrég elhunyt feleségét 1960 februárjában követte a halálba, négy évtizede élt már külföldön – javarészt Németországban – és ezt az emberi mértékkel mérve
nagyonis hosszú időt csaknem maradéktalanul a magyar irodalom német
nyelvű tolmácsolására költötte. Illyést, Adyt, József Attilát fordította; a
Puszták Népét német ismerőseink – akik ebben a kérdésben egyedül illetékesek – élvezettel, lelkesen olvassák az ő átültetésében. Márai Sándor és
Molnár Ferenc több művét is lefordította. Ő maga németül írt: költeményeket, irodalomtörténeti értekezéseket és egy társadalmi regényt. A
hamburgi Hansa-Verlag gondozásában 1951-ben megjelent mű címe;
Herren ihrer Erde. Hű kifejezője annak a szocialista életfelfogásnak, mely
Podmaniczkyt Horthy Magyarországából annak idején kiközösítette. A
külföldre szorult író okosan, nagy felelősségtudattal rajzolja meg a század- fordulótól az első világháború végéig terjedő évek Magyarországát.
A jól jellemzett hősök földjük urai még, de fölöttük és a föld fölött enyészet lebeg már, az el nem hárítható, hirtelen vég sejtése. A Herren ihrer
Erde a két világháború között folytatódott volna – otthon és az emigrációban – és 1956 forradalmával ért volna véget. Kár hogy csak az első fejezetek készülhettek el. Ezzel a soha meg nem szólaló regénnyel sok értékes tapasztalat maradt kimondatlan és olyan szenvelgés nélkül való keserű honvágy, amilyet csak több évtizedes emigráció kristályosíthatott ki
egy komoly, kiváló adottságú és nagyon nagy szorgalmú emberben.

41
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SZERKESZTŐSÉG
Nemzet nagy tanára 42
Kodály Zoltán köszöntése
A legnagyobb élő magyar helyzete – állam alatt és nemzet fölött – annyira egyedülálló, hogy hálánkon és megilletődésünkön kívül elsősorban
felelősségünket érezzük, amikor a száműzött magyar írók nevében köszöntjük őt. Nem maradhatunk szótlan akkor, amikor Kodály Zoltánt az
angolszász kultúra legrégibb fővárosában, e város hagyományos szertartásai szerint – művészi, emberi és nemzetnevelői nagyságát egyaránt
megillető – megbecsülés érte.
Kodályt az oxfordi egyetem május 3-án a muzsika honoris causa doktorává avatta. Az angol egyetemi város Kodályról elnevezett énekkara a
Nagy Tanárt egy tizennyolcadik századból való magyar diákdallal köszöntötte. A díszdoktori oklevelet az egyetem alkancellárja adta át. A. N.
Bryan-Brown, az egyetem orátora Kodály zenekari és kórus műveit ekként méltatta: „Organicis multam, plurimam canentibus operam
felicissime reddidit: ita novitati studet, ut concinnitatem,
consuetudinesque tralaticias non neglegat”. Népdal gyűjtő munkásságára
pedig ezekkel a szavakkal utalt: „Verne musices populáris Hungaricae
corpus hospes hic noster una cum viro altero sollertissimo Béla Bartók
hoc demum seculo ineunle colligere et edere exorsus est”.
Az ünnepelt a Lady Margaret Hall dísztermében, doktori talárban tartotta meg előadását a magyar népzene és műzene viszonyáról. A
„Deneke-előadás” a magyar lélek, a magyar kedély és ízlés summázását is
magában foglalta. A ,,Hommage to Kodály” címmel június 3-ára hirdetett
londoni hangversenyen a londoni Filharmónia és az angol zeneélet nagyjai tisztelegnek a magyar mester előtt, olyanformán, ahogy FauntinLatour híres képén hódolnak koruk legnagyobb festői Cézanne művészetének.
Mindez azt a férfiút, akit a nagyvilág csupán magukért a művekért becsül, méltán megilleti. Nekünk azonban Kodály több hazánk és a világ
egyik legnagyobb élő muzsikusánál. Azok a sorok, amelyekkel Vörösmarty hódolt Liszt Ferencnek, a „hangok nagy tanárának”, Kodály Zoltán
méltatására nem elégségesek. A „mindig hű rokon” nem érhet fel szívünkben ahhoz, akinek minden magyar, bárhová jut is, hű neveltje marad.
42
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E csorbítatlan erejű, friss kedvre élemedett, új alkotásokba lendülő élet
nem eddigi eredményeinek leltározására késztet bennünket. Az eddigi
alkotások felsorolása amúgysem határozná meg Kodály Zoltán történelmünkben és népünk szívében elfoglalt helyét. Bartók, már száműzetésében, így írt róla: „Ha azt kérdezik tőlem, mely művekben ölt testet legtökéletesebben a magyar szellem, azt kell rá felelnem, hogy Kodály műveiben. Ezek a művek: hitvallomás a magyar lélek mellett. Külső magyarázata ennek az, hogy Kodály zeneszerzői tevékenysége kizárólag a magyar
népzene talajában gyökerezik. Belső oka pedig Kodály rendíthetetlen hite
és bizalma népének erejében”. Bármennyire is igaz ez a tétel és Kodály
méltatására bármennyire is csak Bartók tolla méltó, mi ennyivel ma már
meg nem elégedhetünk.
Kettejük helye e század magyar életében egyenrangú azzal a hellyel,
amelyet a múlt században Petőfi és Arany foglalt el. Mint Gaál Endre
1958-ban rámutatott, Kodályt pályafutásán kettős cél vezette: „Zenével
megszervezni a nemzetet és a zenén keresztül magyarabbá tett, éneklő
nemzettel méltó helyünket elfoglalni a népek kórusában”. Hogy a második cél eléretett, azt Bartók és Kodály műveinek világraszóló becsülete és,
amúgy mellékesen, a Kodálynak most hódoló angol zenei élet is bizonyítja. Hogy az első cél érdekében elvégzett munka – elsősorban Kodályé,
másodsorban Bartóké – megújította a nemzetet, arról az ifjabb nemzedékek magyarabb alkata tanúskodik. E nagy élet eddigi eredményei ebben
az értelemben Széchenyi céljait is valóra váltják. Bartóknak és Kodálynak
köszönhetjük hogy a magyarság a zeneművészetben külön színként jelentkezett a népek palettáján. Nekik köszönhetjük azt is, hogy Széchenyi
magyarokat magyarosítani akaró igyekezete, új formát kapván, célja felé
halad. Zenei kifejezőkészségünk, énekkultúránk s ezzel érzelmi anyanyelvűnk megnemesedése és megmagyarosodása, ez a múlt és jövő távlatait egyaránt felnyitó reform záloga annak is, hogy Magyarország magyar
ország marad és a diaszpóra embereiben magyarságuk tovább él.
Mindezt Kodálynak köszönhetjük.
Amikor a budai hegyekben a Schneider Páni dallamával mulató leánycsoport éneke elgondolkoztatta arról, hogy „mit kellene itt tenni” olyasmi
történt a magyar életben, mint a fizikában Newton almájának lepottyanásakor. Ettől kezdve egész lelki világunk, érzelmi beállítottságunk, emberségünk és magyarságunk átalakult; a Bartók és Kodály műveiben kezdődő
regime d'esprit a magyar szellemi élet vezérlő helyére a muzsikát állította;
az Éneklő Ifjúság zeneakadémiai estéin a nép és a nemzet egy lett. Csak
tényeket fejezünk ki tárgyilagosan, ha azt írjuk, hogy mindnyájan Kodály
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Zoltán alkotásainak alkotásai vagyunk és most, amikor az oxfordi egyetem és a londoni Filharmonikusok tisztelegnek nemzetünk nagy tanára
előtt, ragaszkodó szeretetünk lebírja a tartózkodó tisztelet gátjait.
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SCHÖPFLIN GYULA
Vidám temetés 43
Déry Tibor: Vidám temetés és más elbeszélések. Magyar Könyves Céh.
London, 1960. 180. old.
Somerset Maugham egy szellemes tanulmányban a novella két fő fajtáját
különbözteti meg. A Maupassant-féle beszélyben a helyzet, a szereplőkre
ható pillanatnyi történés a lényeges elem, jellegzetes stílus-jegyük a csattanó, a kerek, lezárt befejezés. A novella másik válfajában az egyéni jellem játssza a főszerepet; az író azt ábrázolja benne, hogy az egyes ember
miként hat vissza formáló környezetére és azokra az eseményekre, amelyeket gyakran csak ő maga tart fontosnak. Az ilyen, csehovi, novella
sohasem zárt egész, hanem mintegy az élet folyamatából kiragadott részlet, melyben kezdet és vég nélkül mégis az egész élet benne van.
A novella-író Déry, e kötet tanúsága szerint, közelebb áll Csehovhoz,
mint Maupassanthoz, Maugham nem tér ki a két nagy novellista működésének társadalmi hátterére. Pedig hasznos lenne elemezni, hogy mennyiben hatott írói mivoltukra a századvégi francia élet szabadossága, illetve a
cárizmus sok légkörnyi nyomása. Déry úgyszólván egész írói pályája
Csehovéhoz hasonló társadalmi nyomás – sőt elnyomás – sziklasúlyát
viselte vállán, akkor is, amikor kiadhatatlannak látszó remekművet írt és
akkor is, amidőn parancsszóval unszolták olyat írni, amilyet nem tudott és
nem akart.
Az ebben a kötetben kiadott öt novella híven jelzi Déry írói fejlődésének lépcsőfokait. Mint e fejlődés – mint minden fejlődés –, az elbeszélések maguk is egyenetlenek. Amiben megegyeznek, az az írói egyszerűségre, az élet nyersanyagának művészi sűrítésére való törekvés. Déry
kezdeti műveiben – még a „Befejezetlen mondatban” is – sok a modorosság, a nehézkességbe fúló mondat, mesterkélt párbeszéd. A „Vidám temetés” novelláinak már klasszikusan tömör a stílusa. Tárgyválasztásuk is
jellemző: az író az élet legegyszerűbb s ezért legnehezebb problémáival, a
születéssel, felnövéssel, szerelemmel és halállal néz szembe bennük. De
nemcsak az ember egyéni életét meztelenül le a végső problémákig, hanem az egyént körülvevő külvilágot is. A természet és a szabadság méltó
kifejezésére törekszik. Annak az írónak az alakjai, aki idáig eljutott, az
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élet legmindennapibb helyzeteiben is drámai hősökké válnak. A történés
jelentősége elvész, a sorsával szembe néző egyén a fontos.
Hasonlóképpen elenyészik az írói tárgyilagosság sokat vitatott követelménye is. Déry immár nem kívülálló megfigyelő, nem a társadalmat
figyeli, amint az ember tetteiből épül vagy változik: a középpontban az
emberi egyéniség áll, a társadalom erőinek morzsoló nyomása alatt. S a
nagy kérdés az, mit tud megtartani emberségéből. Így az a politikai tiltakozás, amelyet valamire való író, kivált Magyarországon, semmiképpen
sem kerülhet el, Déry esetében nem egyszerű és sematikus, hanem szervesen folyik mindabból, amivel az egyénnek, a mezítelen, törékeny embernek életbenmaradása, önbecsülése, létének értelme érdekében meg kell
küzdenie.
Érthető, hogy Déry novelláinak alaphangulatát a külső helyzet adottságai teremtik meg. Súlyos és nyomasztó hangulat: a vak és gonosz erők
értelmetlenül porlasztják az egyént, aki bűvészinasként felidézte őket.
Déry nem leplezi, hogy hőseinek része van azoknak az igazságtalanságoknak a felidézésében, amelyek később őket is sújtják. Az elbeszélések
háttereként kibontakozó társadalom a barlanglakó ősember életére emlékeztet, aki olyan titokzatos erőktől való örökös rettegésben élt, amelyek
látszólag ok és értelem nélkül csaptak le rá, mégis azt a gyanút keltve
benne, hogy maga idézte fel őket, ő felelős értük. Ezek az erők csak leheletnyi szünetekben engedik meg, hogy gondtalanul élvezhesse a nap tűző
sugarát, a barátság és szerelem melegét, a tér és idő szabadságát. Mégis
ezek a pillanatok teszik lehetővé, hogy az ember ember maradjon és
szembe nézhessen a külső, ellenséges világgal.
A kötet novellái közül a leghosszabb, de a legkevésbé tökéletes a „Niki” című beszély vagy kisregény. Egy kivert kis foxikutya megható története. A műfaj maga is veszélyes: az állatmesék hátránya, hogy az írót a
külső megfigyelésen túl találgatásra, szinte moralizálásra készteti és arra,
hogy az állatfigurákra emberi tulajdonságokat ruházzon. Niki szomorú
sorsán át is gazdáinak az élete a valódi téma; a vak és komisz társadalom,
mely Nikit markába szorítja, az ő életüket is megtöri s Niki élete, enyhén
torzítva, az övékét tükrözi. A részletek viszont gyakran tökéletesek: a
csobánkai nyári hegyoldal honvágykeltő képe, Niki és magáramaradt úrnőjének gyöngéd, burkoltan szülő–gyermeki viszonya a hangulatteremtés
és megfigyelés gyöngyszemei. De az író ..külső” bírálata, kesernyés megjegyzései, elmélkedései az állati lélek lelett, megakadályozzák a szerves
egységet. Az író túl közel maradt tárgyához. A „Niki” egy kitűnő elbeszélő nem egészen remekbe csiszolt műve.
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Két másik novella, a „Találkozás” és „A téglafal mögött” rokon témájú. A pártfunkcionárius, aki a társadalomban elfoglalt helyzetével tagadja
meg proletár-apját és a párthű előmunkás, aki a hamis bálvány iránti hűség és a munkástársaival érzett szolidaritás közt morzsolódik, az emberi
jellem krízisének mesteri példái. A szűkszavú, látszólag mindennapos
párbeszédek mögül súlyos kritika szól az egész embertelen rendszer ellen,
mely megköveteli a képmutatást, méltatlan és megalázó válságba kényszeríti az egyént. A párt-főember, aki megalázkodik apjának szegénygőgje előtt, s az idős bizalmi, aki végülis szemet huny az üzemi lopások
fölött, csak lelkűk megcsonkítása árán engedhetnek emberségüknek. Emberségüket követve ugyanis meggyőződésükkel kerülnek ellentmondásba.
Komor és keserű világot ábrázol ez a két elbeszélés. Ha van „szocialista
realizmus”, akkor ezek a novellák a legjobb példái, mert a leghívebben,
belülről mutatják meg a kommunista uralmi rendszer embertelenségét.
Déry írásművészetének csúcsa a „Vidám temetés” és a „Szerelem”. A
„Vidám temetés” hőse, a gyötrelmes kínok közt haldokló író sztoikus
egyszerűséggel fogadja el az élet végső tényét. Számba veszi, hogy mit
kapott az élettől; meztelen lélekkel áll a végső ítélőszék: önmaga előtt. S
mint drágakövet művészi foglalatba, úgy illeszti Déry ezt a központi témát a haldokló környezetének világába. Az író felszínes, önző és mégis
sajnálatraméltó felesége, az asszony hiúságának sanyarú élősdiei, a kollégák, barátok, hivatalnokok úgy sürögnek a halottaságy és a koporsó körül,
mint a hangyák.
A „Szerelem” című novella egy hét év után szabaduló politikai fogoly
váratlan hazatérését beszéli el. Az ártatlanul meghurcolt ember találkozása feleségével, soha meg nem rendült, szilárd szerelmük megrendítő.
Minden jelentéktelennek tetsző mozzanat összeilleszkedik: az első cigaretta, az első falat szabad kenyér, a taxisofőr, a szomszédok természetes
emberi jósága, az asszony, aki – szinte vallásos alázattal – lemosdatja
férjének meggyötört testét, a férfi eddig nem is ismert fia, akihez nem mer
még közeledni – s akit az asszony sem hív be addig –, míg ők nem találtak újra magukra; mindez szervesen vezet a férfi és az asszony párbeszédéhez, dadogó, újra-ismerkedő mozdulataikhoz, Kevés író mert ilyen egyszerűen és tömören, egy fölös szó nélkül írni a legalapvetőbb emberi kapcsolatról.
Déry a „Befejezetlen mondatban” – a „Felelet”-et nem ismervén, arról
sajnos nem szólhatok —- egy komor és könyörtelen társadalmat ábrázolt.
Novelláiban a csontjaira vetkőztetett, pőre emberiség maga nyilatkozik
meg. Bírálat nélkül, közvetlenül ismerjük meg belőlük a társadalmat, a
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külső valóságot, mely az egyént összezúzza vagy még keményebbre kovácsolja kalapácsütéseivel. Déry ifjúkorának izmusai, és későbbi stílusának bonyolultsága után elérkezett a klasszikus magyar írók egyszerűségéhez és tömörségéhez.
A kötet kiállítása dicséretet érdemel. Ács László rajzai tartózkodóan
simulnak a szöveghez. Mészáros István tanulmánya néhány oldalon ismerteti Déry írói fejlődésének állomásait és utal a novellák társadalmi
hátterére. Kár, hogy a novellák keletkezésének és megjelenésének idejét
és az első közlés helyét nem adja meg. A száműzött magyar olvasók jóleső örömmel üdvözölhetik a Magyar Könyves Céh e legújabb – immár
harmadik – kiadványát. Szép szimbólum, hogy Déry kiszabadulásával
majdnem egyidőben jelent meg.
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KOVÁCS IMRE
Miért bukott el a forradalom? 44
Leslie B. Bain: The Reluctant Satellites. An eyewitness report on East
Europe and the Hungarian Revolution. The Mac Millan Company, New
York, 1960. 223 oldal.
Arra a fájó kérdésre, hogy miért bukott el az 56-os forradalom, a legegyszerűbb felelet az orosz beavatkozás. Ez rendben is van, de ahogy távolodunk a tragikus dátumtól, mind gyakrabban és kínzóbban merül fel bennünk a kétség, hogy ennyivel megelégedhetünk-e? Nem, semmiesetre
sem és egyszer már komolyan meg kellene vizsgálni azokat a tárgyi és
személyi okokat, amelyek az oroszokat magatartásuk kétszeri megváltoztatására és a november negyediki akcióra kényszerítették. Leslie B. Bain
megkísérelte, hogy bizonyos jelenségek, tévedések, félreértések és emberi
fogyatékosságok alapján az okokra következtessen.
Ez a könyv, írójának éles, érdekes megfigyeléseivel, az események helyes kiértékelésével, az összefüggések pontos megállapításával és a tragikus bukás tanulságainak okos, bátor levonásával – messze kiemelkedik a
magyar forradalomról szóló munkák tömegéből. Leslie B. Bain alias Balog Bain László ír-magyar vegyes házasságból az amerikai West Virginia
államban született, de iskoláit Budapesten, Kolozsvárott és Bécsben végezte. A két háború között a fontosabb nemzetközi értekezletekről (Locarno, Stresa, Genf) európai és amerikai lapokat tudósított. A második
világháborúban haditudósító volt egyideig az USA haditengerészetének
kötelékében, majd jelentős hetilapoknak (The Reporter, Look) dolgozott
és két könyvet is írt: The War of Confusion és Chaos or Peace. Balog
Bain neve ismert az Egyesült Államokban, kitűnő riporternek tartják, aki
az amerikai zsurnalizmus legjobb hagyományait követi; külön erénye az
anyag lelkiismeretes ellenőrzése és gondos osztályozása, a világos és
könnyed fogalmazás.
1956 nyarán Magyarországon járt. Nyelvtudása, valamint kelet-európai
ismeretei révén mélyebben beletekinthetett abba a folyamatba, amely erjedés vagy olvadás néven került a köztudatba és a forradalom idején ama
kevesek közé tartozott, akik tudták és értették, hogy miről van szó. Megismerkedett a legjelentősebb írókkal és intellektüelekkel, a nevesebb elégedetlenkedő kommunistákkal, akik lehetővé tették, hogy olyan megfi44
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gyeléseket is végezhessen, amelyektől a külföldi újságírókat rendszerint
elütötték. Részt vett a Petőfi Kör június 27-i drámai ülésén, amikor Rajk
Lászlóné szenvedélyesen tetemrehívta férje igazságtalan kivégzéséért az
egész rothadt, korrupt, züllött zsarnoki rendszert és felelősségre vonta a
jelenlévőket is, hogy hol voltak s mit csináltak, amikor Rákosiék a borzalmakat elkövették. A tiszapalkonyai erőmű építkezésénél a helyszínen
győződhetett meg a gigantomániás tervgazdálkodás csődjéről és a munkásság semmibevevéséről, könyörtelen és teljes kiszipolyázásáról. Egy
éjszakai razzián rendőrautóból figyelhette, amint a Városliget bokrai közül kifésültek vagy százötven fiatalkorú prostituáltat, köztük tizenháromtizennégyéves leányokat. A nyomorult teremtések lisztet használtak púderként, téglaporral pirosították az arcukat és cipőkrémmel festették alá a
szempilláikat. Stricieiken és azok barátaikon kívül esténként mindegyikük
még legalább egy tucat férfit szolgált ki, a Sztálin szobor árnyékában néhány óra alatt többet keresve a sötétben, mint a munkáslányok egy hét
alatt a gyárakban. Az erkölcsrendészeti osztály udvarán tűzoltó fecskendőkkel fegyelmezték őket, és kihallgatásuk után legtöbbjüket elbocsátották, mert nem tudtak mit kezdeni velük.
Balog Bain leír egy üzemi gyűlést, ahol a párttitkár felolvasta a Szabad
Nép vezércikkét és az egyórás halandzsa után az elnök megkérdezte, hogy
kinek van mondanivalója, észrevétele? Mély hallgatás volt a válasz. Savanyú ábrázattal erőltette az elnök: „Senkinek sincs észrevétele egy ilyen
fontos üggyel kapcsolatban?” Hallgatás. Az elnök dühösen jegyezte meg,
hogy nem vall különösebb szocialista öntudatra a párttitkár előadásának
ilyenfokú negligálása ... Hosszú, néma szünet után áttértek a napirend
második pontjára: kifogások, javaslatok. Még mélyebb hallgatás. Szemrehányóan kérdezte az elnök: „Senkinek sincs panasza, bejelentenivalója?” Ellenséges csend. Az elnök üvölt: „Most nyissátok ki a randa pofátokat és ne akkor pofázzatok, amikor elhagytátok az üléstermet.” Csend ...
Kint Balog Bain kísérője azzal mentette a nagy hallgatást, hogy nem érdemes beszélni, mert abból csak baja származik az illetőnek, és különben
sem veszik tudomásul, ha valamit kifogásolnak a munkások.
A kiábrándult kommunisták „kereszteshadjáratot vezettek a leleplezett
rendszer ellen, amelynek a felépítésében oly vakon segédkeztek.” Balog
Bain vasárnaponként meghívta Balatonföldvárra új barátait és alaposan
megvitatta vélük az égető kérdéseket. Ott figyelmeztette „László, a regényíró” – egy-két kivételtől eltekintve mindenkit álnéven mutat be, hogy
ne hagyja félrevezettetni magát: „Mi kommunisták vagyunk és azok is
maradunk. Ami itt történik, az nem ideáljaink, hanem azok helytelen al83

kalmazása elleni lázadás.” Balog Bain szerint – akinek pedig alaptétele,
hogy a kommunizmus magában hordja pusztulása csíráit és ezt a nézetét
én is osztom – a „keresztesek” a nagy bajok és kirívó hibák ellenére sem
adták fel ideáljaikat és valójában csak nagytakarításra, új kezdetre, egy
olyan politikai és társadalmi rendre gondoltak, amelyben a kommunizmus
vagy szocializmus eszményi programját megvalósíthatják.
Egy beszélgetés Kodály Zoltánnal mintha a „keresztesek tételét igazolná”. A nagy magyar zeneszerző, aki kellő mértéket használ a kommunizmus alkotásainak megítélésére, megindultan mondotta: „önök, mármint a Nyugat, fegyverrel akarják megsemmisíteni, ami a kommunizmusban kifogásolható, de ez nem fog sikerülni. A fiatalok sokkal hatásosabb
eszközzel harcolnak ellene: eszmékkel, erkölccsel, bátorsággal és mély
emberi hittel. Ha lesz egy jobb világ, az ő győzelmük és nem az önöké
révén lesz. A mi derék fiataljaink közül sokan még a megrázkódtatás állapotában vannak. Félek tőlük, de ugyanakkor áldom is őket...”
Rövid párizsi tartózkodás után Balog Bain október 19-én érkezett viszsza Magyarországra és jó szimattal 21-én Szegeden van, ahol az első tüntetés zajlott le. Az egyetemi ifjúság függetleníteni akarta magát a DISZtől és mértékletes követelései leglényegesebb pontjában a szellem és a
gondolat szabadságát hirdette, hogy az ország lerázhassa a sztalimi-rákosi
béklyókat. 22-én magával vitte Budapestre a szegedi fiatalok küldöttségét
és belepottyant a diáktanács Szerb utcai lázas tanácskozásába, ahol a Magyar Október programja formálódott és mindenki magától értetődőnek
tartotta, hogy Nagy Imre lesz a „magyar Gomulka”.
Balog Bain nem hitte, hogy Nagy Imre kész és érett a szerepre, bár körülötte lelkes, felkészült gárda gyülekezett. Kételyei megnyugtatására az
írószövetségbe ment. Ott nagyobb volt az izgalom Háy Gyula „Varró
Gáspár igazsága” című színdarabjának október 25-ére tervezett, közeledő
bemutatója, mint a készülődő viharos események miatt. Arra a kérdésére,
hogy nem csúszik-e ki a kezükből a forradalom, – mert akkor már elkezdődött ... – megnyugtatták, hogy szó sem lehet róla. Háy Gyula ugyan
komor volt, Déry Tibor azonban még annak a gondolata ellen is erélyesen
tiltakozott, hogy mozgalmuk őszinteségét és tisztességét, főleg pedig szocialista hazafiságát kétségbe vonják. Háy Gyulától kapott két jegyet a
bemutatóra ...
Még október 23-án sem gondoltak forradalomra. A Bem-szoborhoz az
írószövetség székháza elől tervezték a felvonulást, de a tengerré dagadt
áradásban a „viharmadarak” elvesztették befolyásukat és Nagy Imre is
félreértette a helyzetet, hiszen a Parlament előtti tömegnek csak az új sza84

kasz folytatását ígérte ... Balog Bain az autójában ült és este nyolckor
bekapcsolta a rádiót, hogy meghallgassa Gerő beszédét. Két rendőr az
autóhoz húzódott, az egyik megvetően kommentálta a fejétvesztett kommunista vezér provokációját: „Minden szava hazugság!” A másik bólogatott. Onnét a Rádióhoz hajtott és a Múzeum mögött a vaskerítésre kapaszkodva figyelte a harcot. Arra is volt ideje, hogy a Sztalin-szobor lerángatását megnézze, aztán az Írószövetségbe sietett, hogy akcióra ösztönözze
barátait. Egyetértettek, hogy gyorsan kell cselekedni: a diákok követeléseit be kell olvasni, Gerő mondjon le és Nagy Imrét nevezzék ki miniszterelnöknek. Az írók háromtagú delegációt küldtek az Akadémia utcába.
Hajnali háromkor Balog Bain is eljutott a Központi Vezetőség székházába. Tankgyűrűn és géppuska-állásokon küzdötte át magát, a legbelső
körön Varsányi ÁVH-ezredes volt a segítségére, akivel a külügyben ismerkedett meg. Érdemes szószerint idézni, amit a pártközpontban látott:
„A második emeleten Nagy Imrével találkoztam. Magastámlájú karosszékben ült, két ÁVH tiszt fogta közre, senki sem közeledhetett hozzá.
Amikor meghallotta, hogy engedélyt kérek a vele való beszélgetésre, felém fordult és a fejével tagadólag intett. A veje, Jánosi jött fel a lépcsőkön
és egy sarokba húzott. Azt mondotta, hogy Nagy Imre nincsen őrizetben,
de senkivel sem beszélhet. Zárt ajtók mögött kétszer már tárgyalt a
Politbüró tagjaival. Azt is közölte velem, hogy csapatok közelednek és
Nagy Imre hallani sem akar róla, hogy ilyen körülmények között vegye át
a hatalmat.” A Szabad Nép székházának felgyújtását jelentették és az
egymást érő, segítséget kérő, karhatalmat követelő küldöttségeket azzal
intették le, hogy reggelre minden rendben lesz ...
Balog Bain 24-én hajnali félnégykor hagyta el a pártközpontot és
háromnegyednégykor a Molotov térnél találkozott az első orosz tankoszloppal: az alsó Dunaparton északnak vonultak. A valószínű intézkedések
bürokratikus útjából, az orosz katonai táborok elhelyezéséből és a tankok
sebességéből tisztára logikus következtetéssel – visszafelé, számolva –
jutott arra a meggyőződésre, hogy a behívásukra kedd este hat és hét óra
között kerülhetett sor, amikor még a Gerő – Hegedűs klikk kezében volt a
hatalom. Balog Bain a leghatározottabban tagadja, hogy Nagy Imrének
bármi köze is volt a kétségbeesett akcióhoz. Erősen hangsúlyozza, hogy a
forradalom kimenetelére végzetes hatással volt a külföldi rádióknak az a
felelőtlen hírverése, miszerint Nagy Imre kérte volna a beavatkozást. Az
alattomos és gonosz vád megingatta a bizalmat Nagy Imrében, ezért nem
tudta a forradalmat idejében konszolidálni. Amikorra tisztázódott, hogy
nem igaz, az események túlfutottak azon a ponton, ahol még józan és tisz85

tességes kiegyezésre lehetőség volt. Különben Nagy Imrével 24-én este
hatkor mégis sikerült beszélnie, aki elkeseredetten mondotta: „Hogyan
vállalhatnám a felelősséget tényleges hatalom nélkül?” Még mindig a
Politbüró foglya volt, az Akadémia utcában még mindig remélték, hogy
végülis úrrá lesznek a helyzeten, de a harcok fokozódása miatt engedni
kényszerültek és kilenc órakor, feltételekkel, átadták neki a hatalmat.
Az oroszok egész nap kapcsolatban voltak Moszkvával és este a csapatok szigorú parancsot kaptak a tüzelés beszüntetésére; akkor lőjenek, ha
megtámadják őket. Másnap, 25-én délelőtt tizenegykor Mikoján és
Szuszlov Budapestre érkezett. A repülőtérről Gerő kísérte őket az Akadémia utcába, a köztük lefolyt beszélgetést Balog Bain egy olyan informátorától tudja, aki a társaságukban volt és egyideig a pártközpontban is
hallgatta a tárgyalásukat. Útközben értesültek a Parlament-előtti vérengzésről és Szuszlov ridegen mondotta: Gerő elvtárs,, a jelenlegi pozíciója
lehetetlenné teszi a békés kibontakozást, azt javaslom, hogy mondjon le!
Gerő elsápadt és könyörgött, hogy ne dobják ki, hiszen a moszkvai és a
belgrádi megbeszéléseken elismerték, hogy a magyarországi kommunista
pártnak az ő irányítására szüksége van, különben szétesik. „Köszönet a
maga elképesztő butaságának, a párt már szétesett”, vágott vissza
Mikoján, aztán alaposan megmosta Gerő fejét, amiért „belehajszolta”
őket a végzetes kalandba. A jelenlevők valamennyien érezték, hogy rendkívül kellemetlen a helyzet és Mikojánék gyorsan beleegyeztek az orosz
csapatok kivonásába Budapestről. Utasították Kiss Károlyt, hogy terjeszszen határozati javaslatot a Központi Vezetőség elé Gerő leváltására. Kádár kinevezésére és a szükséges intézkedések foganatosítására.
Ugyanabban az órában az események alakulása váratlanul kritikusra
fordult és ami addig az ÁVH elleni küzdelemnek látszott, most oroszmagyar háborúvá fejlődött. Délelőtt a szállodájában telefonon hívták Balog Baint, hogy tüstént menjen az Astoriához, ha valami különöset akar
látni. Amikor odaért, az orosz katonák barátkozása a magyarokkal elérte
tetőfokát és tömeg lelkesen kiabálta: „Az oroszok velünk vannak!” Felvirágozták a tankokat, a parancsnokuk mentegetődzött, hogy megtévesztették őket: „német fasiszták” ellen küldték harcba, magyarokra nem hajlandók lőni. Civilek ugráltak fel a tankokra és rávették a legénységet, hogy a
magyar-orosz barátkozás demonstrálására vonuljanak a Parlament elé.
Ahogy befordultak a Kossuth Lajos térre, a Földmívelésügyi Minisztérium tetejéről és felső ablakaiból az ÁVH tüzet nyitott a tankokra, Balog
Bain szerint nyilván azért, mert azt hitte, hogy a felkelők birtokukba vették azokat. Az oroszok visszalőttek, a többi közismert. A tömeg hangulata
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nyomban megváltozott; azzal vádolták az oroszokat, hogy tőrbecsalták
őket és minden dühükkel ellenük fordultak.
Délután kettőkor Gerő lemondott, de a béke ára igen magasra szökött
fel. Október 27-én délben Nagy Imre is azzal fenyegetődzött, hogy lemond, ha a feltételeit nem fogadják el: 1. A kommunista párt vezetését
öttagú bizottság vegye át; 2. a forradalmat nemzeti felkelésnek kell minősíteni és a résztvevőknek büntetlenséget kell biztosítani; 3. az oroszok
azonnal vonuljanak ki Budapestről és a varsói egyezmény alapján kezdjék
meg a tárgyalásokat az országból való kivonulásra is; 4. a pártalapítás, a
sajtó és gyülekezés szabadságának kimondása, hogy elkezdhesse a tárgyalásokat a 45-ös pártvezetőkkel a kibontakozás érdekében. Az orosz csapatok kimerültek, vagy ötven tankot a felkelők megsemmisítettek; Moszkva
megbízottai kertelés nélkül elfogadták a feltételeket. Kovács Béla nagy
elismeréssel nyilatkozott: „Nagy Imréről a legmaradandóbb emlékem az
lesz, ahogy egy kényelmes, vidám, szorgalmas professzorból lángoló forradalmárrá alakult át.”
Balog Bain a forradalom egyes, jól elhatárolható fázisaiban a gyorsan
változó tényezőknek tulajdonítja a kezdeti sikereket és a végső kudarcot.
Szerinte az „első hadsereg” majdnem kivétel nélkül azokból az elemekből
állott, akiket a rezsim a legjobban elkényeztetett: írók, újságírók, mérnökök, hivatásos sportolók, diákok és művészek (a felsorolás az övé). Az
október 23-i tüntetők kilencven százalékának iskoláztatásáról az állam
gondoskodott, a lázongó diákokat nagy gonddal válogatták ki munkás-,
paraszt- és pártfunkcionárius családokból. Követeléseiknek morális jellege volt: az igazság, tisztesség és emberség fogalmainak helyreállítása
Magyarországon. Az önkényuralomnak legyen vége, a bűnösök lakóijának! Az esti harcok alatt diákok uralták az utcát és kapcsolatban voltak a
vezetőikkel, akiknek engedelmeskedtek. Gyanús elemek megkísérelték a
zavarosban halászni, de a diákok leleplezték és ártalmatlanná tették őket.
A késő esti órákban gyéren munkásfiatalok is csatlakoztak a forradalomhoz.
A következő nap, 24-én, verődött össze a „második hadsereg,” amelynek még mindig diákok képezték a törzsét., de a munkásifjak tömeges
felzárkózása megkezdődött. A Véres Csütörtök mozgósítja az egész társadalmat; minden rendű, rangú, korú, műveltségű és foglalkozású tagjából
órák alatt megalakul a ,,harmadik hadsereg”. Balog Bain a bátorság olyan
eseteivel találkozott, amilyenekre nem tud példát felhozni: fegyvertelen
vagy alig felfegyverzett szabadságharcosok kimért lépésekkel, halált
megvetően támadják az orosz tank-kolosszusokat. Ez a tábor türelmetle87

nül (és nagyonis érthetően) követelte az orosz csapatok azonnali kivonását Magyarországról, amire az október 30-i szovjet kormánynyilatkozat, a
varsói egyezmény átfogalmazásával, határozott ígéretet tett.
Egy héttel a forradalom kitörése után a diákok és az ifjúmunkások eltűntek az utcákról és helyüket „géppisztolyt lóbáló fiatalok” foglalták el,
akinek már egészen más elképzelésük volt a kibontakozásról, miközben
ávósokra vadásztak. „Két napig figyeltem aktivitásukat, írja Balog Bain.
beleértve ÁVH-tisztek kivégzését, és hiábavalónak bizonyult minden
igyekezetem, hogy a főhadiszállásukat vagy a parancsnokukat megtaláljam. Csak. annyit árultak el magukról, hogy a Maléter emberei”. Balog
Bain szerint Maléter könnyen megrendszabályozhatta volna a garázdálkodó bandákat, ha akarja. A forradalom győzött és konszolidálódott, többé nem kellett volna tűrni az egyéni akciókat és a felelőtlen randalírozásokat. A szerző azzal gyanúsítja Malétert – teljesen alaptalanul –, hogy
valamiféle jobboldali rendszer restaurálásának reményében tűrte a „negyedik hadsereg” rémuralmát, a segítségükkel akarta a hatalmat magához
ragadni. Ez a könyv legotrombább tévedése. Maléternek nem volt ideje,
sem kedve konspirációra: a Kilián (Mária-Terézia) laktanya hősi védelme
után hűségesen szolgálta a Nagy-kormányt. Az sem valószínű, amit Balog
Bain elég indulatosan állít, hogy a külföldi rádióadásokban előforduló
túlzások, a forradalom teljes kifutásának esztelen propagálása a maléteri
politika vonalába esett.
Balog Bain dühödten támadja a fasisztákat és ez alá a fogalom alá bizony elég széles kört von be, amivel ugyancsak nem érthetünk egyet. Azt
állítani, hogy a két háború között mindenki fasiszta volt, aki a Horthyrezsim megalapításában részt vett, a szolgálatában állott vagy az intézkedéseit helyeselte, kezdve a különítményeseken, végig az állami tisztviselőkön, bankárokon, iparosokon, földbirtokosokon a papságig, beleértve
természetesen a politikusokat, az újságírókat és a propagandistákat is,
megtetézve a díszes társaságot nyilasokkal és mint felkiáltójellel a felsorolás végén, Szálasival – erős túlzás. Tárgyilagosan el kell ismerni, hogy
voltak tisztességes emberek, és pedig igen nagy számban, akik mindent
elkövettek, hogy Magyarország utolérje a XX. századot és őszintén, bátran küzdöttek a demokratikus reformokért. A fasisztákat és a nyilasokat
senki sem menti, de aki nem volt az, annak a védelmére éppen nekünk
kell sietnünk egy olyan könyv olvasása közben, amely néhány túlzásától
eltekintve igen, komoly alkotás.
Azt maga Balog Bain sem írja, hogy a „fasiszták” átvehették volna a
hatalmat a forradalom váltakozó kurzusában, csupán a lehetőségére muta88

tott rá, amikor kissé jobban megnyomta a tollát a gombamódra elszaporodó, de jelentéktelen jobboldali pártok és mozgalmak jellemzésékor. Kovács Bélát idézi, hogy a „fehér terror” átmeneti jelenség lett volna, ha sor
kerül rá, mert az ország túlnyomó többsége a demokratikus berendezkedés mellett foglalt állást és a forradalom beletorkollott volna a parlamentáris demokráciába. Nem volt fasiszta veszély, ezt az oroszok is jól tudták, akik ötven ávós és pártkorifeus meglincseléséért aligha vállalkoznak
az újabb beavatkozásra. A „negyedik hadsereg” ténykedései alibiként
szolgáltak ahhoz a döntéshez, amelyet Balog Bain feltételezése szerint a
Szovjet Hadsereg hozott presztízse érdekében, s a Kremlben egyszerűen
kapituláltak előtte.
A november negyediki elsöprő erejű támadás „legvalószínűbb” magyarázata csak az lehet, írja Balog Bain, hogy a hagyományaira és teljesítményeire rendkívül büszke szovjet hadsereget sorozatos inzultusok érték,
amelyeket nem hagyhatott megtorlás nélkül. A katonai temetők megszentségtelenítése, a behajózó hozzátartozók leköpködése és a háborús
emlékművek elpusztítása sok volt a túlzottan érzékeny szovjet hadseregnek, amihez még a Parlament előtti csata rájuk fogott kiprovokálásának
szégyenérzete is járult. Balog Bain azt hiszi, hogy feltételezését a november harmadiki tárgyalásokon előterjesztett szovjet feltételek megerősítik;
teljes katonai tiszteletadás a kivonuló szovjet hadseregnek, a lerombolt
háborús emlékműveket helyre kell állítani és a magyar kormány garantálja, hogy a katonai temetőket „örökre” tiszteletben tartják. A második beavatkozáshoz Kádár azzal járulhatott hozzá, hogy a rend helyreálltával
Nagy Imre programját mérsékeltebb formában megvalósíthatja, ezért is
nevezte kormányát „forradalminak”. A döntés azonban Moszkvában történt és abban a magyaroknak semmiféle részük nem volt.
Az „ötödik hadsereg” november negyedikén sorakozott fel és abban
megint képviselve volt a nemzet minden rétege, fia és leánya. A „büszke”
szovjet hadsereg ágyúval lőtt minden épületre, amelyből valaki kidugta a
fejét, a tankok legázolták a kenyérért sorbanálló asszonyokat és géppuskatüzet nyitottak magános szabadságharcosokra. Rengeteg volt a halott és
a sebesült, Budapest újra átélte a 44–45-ös ostromot. Balog Bain a városban maradt, hosszan beszélt Kovács Bélával és Mindszenty hercegprímással. A fegyverek elhallgatása után a plakátok és a röplapok feleselését
figyelte. A Kádár-rezsim első röplapja elismeri a forradalom jogosultságát. Miért harcoltok, kérdi a diákokat és a fiatal munkásokat: „Független,
szabad Magyarországért, a Rákosi – Gerő klikk visszatérésének a megakadályozásáért, a gazdasági hibák megismétlésének elkerüléséért, a nép
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szabadságáért és jólétéért? ... Ezt akarjuk mi is!” Az oroszok is magukévá
tették a forradalom követeléseit – a plakátjaikon ... Ők csak az ellenforradalmat akarták megakadályozni, ezért törtek az országba és a fővárosra.
Aztán megváltozott a plakátok hangja, Grebennyik tábornok már nyersebben beszél: „Megparancsolom, elrendelem ... könyörtelen megtorlás,
ostromállapot”, stb. November 10-én Balog Bain orosz papírokkal felszerelten és Turcsányi Egonnal a kocsijában elindul Becsbe. Egy sorompónál
ávósok feltartóztatják, Mindszenty szerencsétlen titkárát kiráncigálják az
autóból, őt magát oroszok tartóztatják le egy éjszakára. Külföldi újságíró
kollégáinak szolidaritása szabadítja ki másnap reggel a katonai börtönből:
11-én szerencsésen Bécsbe érkezik.
Színes, eleven, alapos írásában a parasztokat igazságtalanul elmarasztalja, amiért nem voltak aktívabbak a forradalomban. A falvak nem mozdultak meg, ez igaz, de a kollektivizálás megkezdésétől forradalomig a
parasztokon verte el a kommunista rezsim még azt is, amit másoknak
szánt. Többször járt Lengyelországban és Jugoszláviában, de erről a két
országról különösebbet nem tud mondani. Bécsben nem szűnt meg az
érdeklődése a magyar ügy iránt; szenvedélyesen ostorozta a táborokbeli
állapotokat és felhívta a figyelmet azokra az üzelmekre, amelyekkel a
menekülteket megtévesztették. Különösen a leánykereskedők és a
dzsungelkapitalisták ellen hadakozott. Százával vitték a fiatal leányokat a
közép- és távolkeleti bordélyokba, egy bizonyos Kovács tábornok meg
Trujilló diktatúrájának toborozta az olcsó munkaerőt.
Balog Bain magyar vére akkor pezsdült meg igazán, amikor a külföldi
hibák feltárásához fogott. Szigorúsága és elfogultsága érthető, de tárgyilagos ítéletre igazán csak akkor kerülhet sor, ha majd egyszer a teljes levéltári anyag birtokában egy avatott történetíró összegezi az 56-os forradalom körülményeit és eseményeit.
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BORBÁNDI GYULA
A zsarnokság diadala45
Stephen Borsody: The Triumph of Tyrannv, The Nazi and Soviet
Conquest of Central Europe. 285 pp. New York, The Macmillan
Company, 1960, $ 4.50 – London Cape, 1960, 21 s.
Borsody István tavasszal megjelent első angol nyelvű könyve KözépEurópa történelmével foglalkozik, az első világháború végétől egészen
napjainkig. A szerző – F. A. Voigt, a „Nineteenth Century and After”
című angol folyóirat volt szerkesztője után – Középső övezetnek nevezi
azt a területet, amely a különféle politikai szakmunkákban mint KözépEurópa, Délkelet-Európa, Dunavölgye, az újabb, főleg e terület kommunista megszállását tárgyaló irodalomban pedig mint Kelet-Közép-Európa
szerepel. Borsody a Középső övezeten azt a területet érti, amely a német
és az orosz birodalom között fekszik, pontosabban, amely ebben az évszázadban először a német, majd az orosz imperializmus céljává vált.
A Középső övezet rövid időn belül kétszer lett idegen terjeszkedés
álozata. Először a nemzeti szocialista Harmadik Birodalom, utána pedig a
kommunista Oroszország hódította meg. E két imperialista terjeszkedésnek már bőséges irodalma van és a hódítások mechanizmusa is meglehetősen ismert. Kevéssé ismertek azonban azok az okok, amelyek e terület
dezintegrációját elő idézték és ezzel lényegében Hitler és Sztálin terveinek végrehajtását megkönnyítették. Borsody István ennek a problémának
a tisztázására vállalkozott, amikor kísérletet tett Közép-Európa négy évtizedes történetének rövid összefoglalására. Öt elsősorban az érdekli, mely
körülmények és viszonyok készítették elő belülről e terület szomorú végzetének beteljesedését.
A szerző figyelme elsősorban Magyarországra és talán még inkább
Csehszlovákiára irányul. Nem véletlenül és nem is azért, mert magyarnak
született, de már csehszlovák uralom alatt nőtt fel és mindkét országhoz
erős szálak kötik, hanem azért, mert véleménye szerint a Középső övezet
múltját a két ország viszonya döntötte el és részben ennek alakulásától
függ a jövője is. A magyar-cseh versengés megkönnyítette Hitler útját
Közép-Európába és a jövőben is súlyos bajok származhatnak abból, ha
nem sikerül a két ország közötti viszonyt megjavítani.

45

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 3. számában.
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Borsody szerint az Osztrák-Magyar Monarchia nem volt szükségszerűen a népek börtöne. A történelmi követelmények felismerésével és mélyreható szerkezeti változások végbevitelével meg lehetett volna valósítani
a népek egységét és gyümölcsöző együttműködését. Ez azonban nem következett be és amikor a katasztrófa már előre vetítette árnyékát, a nemzetiségek megnyerésére és a birodalom átalakítására irányuló tervek már
elkéstek. A monarchiát – ezt a sajátos formájú politikai szervezetet –,
amely Borsody szerint potenciálisan biztosíthatta volna a közép-európai
kis népek szabadságát, már nem lehetett megmenteni. A szerző elismeri
azokat a lehetőségeket, amelyekkel a monarchia a közép-európai béke és
biztonság fenntartása szempontjából rendelkezett, de nem esik azoknak a
történészeknek és politikusoknak a hibájába, akik szerint a későbbi bajok
egyetlen oka a monarchia felbomlása volt és a monarchia végét nem önnön hibái, hanem külső beavatkozások és egyes politikusok áltó mesterkedései okozták. Borsody azt vallja, hogy a monarchiát nem lehetett
ugyan a maga régi formájában feltámasztani, de a habsburgi birodalom
szétmálása után is volt lehetőség népeinek együttállására és azoknak az
előnyöknek további élvezetére, amelyeket a monarchia kétségtelenül biztosított.
Ez az új politikai szervezet a föderáció lehetett volna. A közép-európai
népek föderációjának eszméjét olyan szellemek és páratlan tudású politikai gondolkodók hirdették, mint például Jászi Oszkár, aki a nacionalizmus korában volt a federáció úttörője és akinek emlékére írta Borsody ezt
a könyvét. Jászi és követői a közép-európai népek szövetségével akarták
biztosítani azt a nyugodt és békés fejlődést, amelyet a monarchia vezetőinek értetlensége és korszerűtlen gondolkodása folytán a népek már nem
élvezhettek.
A federáció, a szerző értelmezése szerint, valóban demokratikus eszme, amelynek vallói tiszteletben tartják mind az egyén, mind a népek
egyenlő jogait egy szélesebb nemzetközi közösségben. Ennek ellentéte az
önző nacionalizmus, amelynek hívei nagyon követelődzők, ha önnön jogaikról van szó, de szívesen elfeledkeznek a mások jogairól, Borsody
figyelmét nem kerüli el azonban az a tény sem, hogy a nacionalizmus
bizonyos esetekben az elnyomás elleni küzdelem ihletője és serkentője
lehet, ám más viszonyok között és leggyakrabban éppen nemzeti önzése,
türelmetlensége, agresszivitása miatt, a nemzetközi béke és a szociális
előrehaladás kerékkötője. A féktelen nacionalizmus, amely a Habsburgmonarchia népei között lábra kapott, egyik fontos oka volt annak, hogy
Jászi és mások álma nem valósulhatott meg. De akadályozta a federáció
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eszméjének felülkerekedését a trianoni béke is, amely igazságtalanságával, és méltánytalanságával megnehezítette a magyarok és a szomszédos
népek közötti megértést és együttműködést. Borsody higgadt tárgyilagossággal, de igazságérzetétől hevített szenvedéllyel ítéli el Trianont, amely
Vámbéry Rusztem magvas mondása szerint nemcsak igazságtalan és felháborító, de buta is volt.
Trianon elítélése sokakat megkísért, hogy a trianoni békével magyarázzák és mentsék a két háború közötti Magyarország minden baját és
keservét. Borsody nem tartozik ezek közé. Nem menti fel azokat, akik
Trianont használták fel arra, hogy a nép égető szociális problémáiról a
figyelmet eltereljék, az ország lakosságának jelentékeny hányadától a
demokratikus jogokat megtagadják és ezáltal Magyarországon a második
világháború végéig egy avult, korszerűtlen társadalmi és politikai berendezkedést tartsanak fenn. Borsody elítéli a trianoni békét, mert sértette az
igazságot és a méltányosságot, ellene szólt a jognak és az észszerűségnek,
de ugyanakkor elhatárolja magát azoktól, akiknek a békeszerződés miatt
érzett felháborodása legtöbbször reakciós érzületet és törekvést, nacionalista mohóságot és uralomvágyat takart. A szerző a demokratikus eszmék
meggyőződéses híveként bírálja a trianoni határozatokat, Ezért könyve
magyar szempontból rendkívül hasznos szolgálatot tehet külföldön, ahol
még mindig sok a téves nézel a trianoni békével kapcsolatban. Az ő bírálatát senki sem lökheti félre azzal, hogy magyar nacionalista előítélet,
feudális szemlélet vagy uralmi vágy diktálta.
(Most eszmélek fel arra, hogy folyóiratunk e száma éppen a trianoni
béke negyvenedik évfordulóján hagyja el a nyomdát és indul el a világ
minden tája felé. Olvasóinknak feltűnt bizonyára, hogy az Új Látóhatár
sohasem foglalkozott ezzel a kérdéssel és engem is meghökkent kissé a
felismerés, hogy amióta emigrációban élek, és ennek immár több mint
tizenegy éve, most írom le először ezt a szót, hogy Trianon. Ennek nincs
más magyarázata, mint az, hogy ami nagyon fáj, húsunkba és idegeinkbe
vág, arról nem szívesen beszélünk. Különösen akkor, ha mások ezzel oly
gyakran és büntetlenül visszaéltek. Trianon valóban a bosszú diadala volt,
igazságtalan és méltánytalan cselekedet egy érdekeit rosszul védő, de Európát sok értékkel gyarapító és ragyogó múlttal rendelkező nemzettel
szemben. Ezenkívül súlyosan ártott Európa békéjének is. Az évforduló
azonban nemcsak ezt juttatja eszünkbe, hanem önnön hibáinkat és mulasztásainkat is. Sajnos, a megmaradt csonka országban nem tudtunk az
egész népnek otthont és emberhez méltó életet biztosítani és olyan állapotokat teremteni, hogy az elszakított területek magyarjait ne csak érzelme93

ik, hanem egyéni boldogulásuk jobb esélyei is vonzzák az anyaországhoz.
Szégyellnivaló tény, hogy a két háború között egyes szomszédos országokban és egyes időszakokban a magyarok az idegen uralom alatt is több
demokratikus jogot és nagyobb szociális biztonságot élveztek, mint egyes
néprétegek Magyarországon. A Trianonra való emlékezés tehát kétszeres
fájdalmat újít fel, azt, amelyet a győzők kérlelhetetlensége és bosszúja, és
azt, amelyet a felelős magyar vezetők vétkes könnyelműsége és mulasztása okozott.)
De térjünk vissza Borsody István fejtegetéseihez. Véleménye szerint
egy közép-európai federáció esélyeit nemcsak Trianon és a feléledő nacionalizmus rontotta, hanem Csehszlovákia és elsősorban Benes politikája
is. Benes féktelen nacionalizmusával és magyargyűlöletével messze távolodott azoktól az eszméktől, amelyekre Masaryk az új Csehszlovákiát
építeni akarta. Noha többször kijelentette, hogy egy demokratikus Magyarországgal szót tudna érteni és tisztázni tudná a nézeteltéréseket, cselekedetei arra irányultak, hogy Magyarországon sohase legyen demokrácia. Politikáját és propagandáját ugyanis semmi sem zavarta volna annyira, mint a demokrácia győzelme Magyarországon. Borsody szerint Benes
– akit totalitárius nacionalistának nevez – a második világháború utáni
egészséges közép-európai megoldás legnagyobb akadálya volt. Amint
megkapta Moszkva támogatását nacionalista és soviniszta terveinek végrehajtásához, azonnal sutba dobta a háború alatt kovácsolt federációs terveket és semmisnek nyilvánította Sikorski londoni lengyel miniszterelnökkel kötött lengyel-cseh federációs megállapodást. 1945-ös politikája, a
kisebbségek erőszakos, embertelen kitelepítése, nem egy demokratikus
államférfid, hanem egy túlzó nacionalista cselekedete volt. Benes nemcsak az első, de a második világháború után is nemzeti államra törekedett,
soviniszta politikát folytatott, amikor pedig már egészen nyilvánvaló volt,
hogy Közép-Európa békéjét és önálló fejlődését nem a széthúzás, hanem
az együttműködés biztosíthatja. Nagy része volt abban, hogy Hitler után
Sztálin is megvalósíthatta a zsarnokság uralmát a Középső övezetben.
Persze e terület bajait nemcsak a trianoni béke, a szenvedélyes és önző
nacionalizmus, Benes elfogultsága és sovinizmusa, a magyar uralkodó
réteg feudális szemlélete és primitív irredentizmusa okozta, hanem – mint
Borsody írja – az a körülmény is, hogy sem Jugoszlávia, sem Románia,
sem Bulgária nem volt igazi demokrácia. Az egész övezet súlyos belső
bajokkal küzdött, a kormányzó hatalmak egymás ellen acsarkodtak és az
imperialista hatalmaknak nem volt nehéz egymás ellen kijátszani őket.
Borsody ugyan hangsúlyozza, hogy nemcsak a szolidaritás hiánya okozta
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e nemzetek vesztét, hiszen a kétszeri hódoltságot ennél fontosabb világpolitikai tényezők is előmozdították, ám fejtegetéseiből azt veszem ki,
hogy véleménye szerint minden másképen alakul, ha Közép-Európában
sikerül a federációt megvalósítani. Lehetséges, de nem biztos. Egyébként,
erről nem érdemes vitatkozni, mert – mint Croce mondotta – oktalan dolog a történelemben azt kutatni, mi történt volna, ha ...
A magyar olvasót természetesen az érdekli elsősorban, hogyan látja
Borsody a két háború közti magyar fejlődést és a második világháború
utáni helyzetet. Az irredenta propagandát együgyűnek, feudális ihletésűnek és arrogánsnak nevezi. A közép-európai népek közötti megbékélés
egyik fő akadályát abban látja, hogy a Kis-Entente egy négyzetmétert sem
volt hajlandó engedni és a magyar kormányok sem elégedtek meg kevesebbel, mint a történelmi határok visszaállításával. A horthysta uralkodó
réteg konzervatív szárnya elég okos volt ahhoz, hogy előrelássa Hitler
dicstelen végét, ám nem tudta megakadályozni, hogy a két háború közötti
időben antiszemitává, sovinisztává és nácibaráttá nevelt rétegek vakon
higyjenek Hitler győzelmében. Ez Horthy kormányainak egyik legnagyobb bűne. Itt azonban az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy
Borsody nagyobb figyelmet szentelhetett volna azoknak a magyar törekvéseknek, amelyek a felülről irányított közvéleménnyel szemben a demokratikus fejlődést, a fasizmussal való szakítást szorgalmazták. Ezenkívül, az említett közvélemény sem volt annyira egységes az antiszemitizmusban, a Hitler mellett való kitartásban és a nemzeti sovinizmusban,
mint ahogyan azt a külföldi olvasó Borsody fejtegetésiből esetleg kiolvashatja. Éppen, mivel oly kényes és sok félreértéssel, előítélettel, téves
felfogással párosult problémáról van szó, hasznos lett volna, ha Borsody
ezt a kérdést sokkal árnyaltabban és behatóbban tárgyalta volna. Megítélésem szerint részletesebb tárgyalást igényelt volna Kállay úgynevezett
hintapolitikája és a kép teljessége kedvéért a náciellenes erők működése
is. Az ellenállási mozgalomról azt olvassuk, hogy laza népfront volt,,
amely különféle ellenálló csoportokat és földalatti mozgalmakat egyesített, de hatékonyságát a frakcióharcok meglehetősen gyengítették. Az
ellenállási mozgalom erejéről és nagyságáról lehet vitatkozni, de talán
érdemes lett volna nagyobb hangsúlyt adni neki azért, mert szigorú mértékkel mérve is a magyar nép jelentős részének érzelmeit tükrözte és hatalmas tömegbázisra, a munkásságra, a földtelen parasztságra és az értelmiségi rétegek egy nem lebecsülendő hányadára támaszkodott. Nem volna ugyanis helyes és a tényeknek sem felelne meg, ha bárki is gyér eredményeiből társadalmi hátterére következtetne.
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Borsody érzékletes és tárgyilagos képet ad a háború utáni szovjet hódításról is, részletesen ismertetvén a kommunista hatalomátvételek mechanizmusát és az egyes országokban alkalmazott módszerek eltérő vonásait.
E rész rendkívül világos és meggyőző. Nyomon követi a világpolitika
alakulását és kihatását a közép-európai térségre, nem hagyván figyelmen
kívül a nyugati hatalmak politikáját sem, amely Közép-Európában is
aszerint változott, ahogyan a Szovjetunió és a nyugati szövetség közti
viszony alakult. Tisztán áll előttünk az az út is, amelyet az Egyesült Államok megjárt a „felszabadítási”, majd az „önfelszabadítási” politikáig
attól kezdve, hogy Byrnes kijelentette, „az Egyesült Államok rokonszenvvel kíséri a Szovjetuniónak azt a törekvését, hogy szoros és baráti
szövetséget teremtsen közép- és kelet-európai szomszédaival” és Dean
Acheson külügyminiszter helyeselte, hogy „a Szovjetunió határai mentén
iránta baráti érzelmeket tápláló kormányok alakultak, ami lényeges követelménye mind a Szovjetunió biztonságának, mind pedig a világbékének.”
A magyar forradalmat tárgyaló részben Borsody kifejti, hogy Nagy
Imrét aligha lehet hibáztatni azért, mert nem volt képes a lengyel minta
alapján kompromisszumot kötni a szovjet kormánnyal. A magyar forradalom ugyanis kezdettől fogva másképp alakult, mint az októberi lengyel
események. Magyarország státusa is lényegesen különbözött a többi szovjet csatlósétól. Egyiket sem érte oly megalázás, mint Magyarországot és
egyiknek a vezetői sem voltak oly idegenek a néptől, mint Rákosi és társai. Lengyelország és Csehszlovákia Oroszországhoz fűződő kapcsolatát
nagy mértékben befolyásolta területük biztonságának védelme Németországgal szemben. A német-ellenesség még Jugoszlávia és a Szovjetunió
kapcsolataiban is szerepet játszott. Magyarország népe nem tartott Németországtól és nem keresett védelmet a Szovjetuniónál. Az ország sokkal inkább a szovjet zsarnokság és a pán-szláv imperializmus, mint a német terjeszkedés céljának tekintette magát. Borsody szerint ezt a körülményt a forradalom vizsgálatánál nem szabad figyelmen kívül hagyni.
A szerző hangsúlyozza, hogy a forradalom fő ereje az ipari munkásság
és a népi származású új értelmiség volt. A forradalmat nem a régi, hanem
az új magyar társadalom robbantotta ki. Ezt a tényt – állapítja meg
Borsody – sajnos csak vonakodva hajlandók elismerni egyes nyugati liberálisok, akik baloldaliságukból fakadó gyanúval mindent az ország reakciós múltjából akarnak levezetni Borsody szerint helytelen azoknak a nézete is, akik konzervatív és katolikus propagandától megtévesztve a bebörtönzött Mindszenty bíborosban vélik felfedezni a forradalom ihletőjét
és központi alakját. A kardinális csak a forradalom nyolcadik napján sza96

badult. Jobboldali körök nagy buzgalommal iparkodtak a mártír egyházfő
népszerűségét saját politikai céljaikra kihasználni, de Borsody szerint ez
nem változtatta meg a munkások demokratikus forradalmának lényegét.
Borsody, egyes szerzőkkel ellentétben, azt a nézetet vallja, hogy a varsói szerződés felmondása nem a szovjet agresszió oka, hanem következménye volt. Az események kronologikus egymásutánja azt bizonyítja
ugyanis, hogy Magyarország elözönlése még a varsói paktum felmondása
előtt kezdődött és Nagy Imre a forradalmi erők nyomására és a forradalom megvédése érdekében jelentette be az ország kilépését a varsói szövetségből. Borsody nagy jelentőséget tulajdonít a magyar forradalom sorsa szempontjából a szuezi eseményeknek is és véleménye szerint a szuezi
válság és a magyarországi szovjet agresszió között szoros összefüggés
van. Nem volt minden jelentőség nélkül az a körülmény sem, hogy a forradalom győzelmének napjaiban Magyarországgal szemben összeállt egy
kommunista Kis-Entente, amelyet nyugtalanított a magyarországi kommunista rendszer összeomlása és ezért zárkóztak fel oly gyorsan a Szovjetunió mögé a szomszédos országok kormányai.
Ma a Szovjetunió a béke akadálya Közép-Európában – írja Borsody –
de az oroszokat Hitler nyugat- és orosz ellenes háborúja hozta KözépEurópába. A Középső övezet mai áldatlan állapota két háborúnak és a
béke megteremtése kétszeri elmulasztásának eredménye. Addig nem lesz
itt béke, amíg a Szovjetunió a megszállt országokból ki nem vonul. Ha ez
egy napon mégis bekövetkezik, e terület további egészséges fejlődésének
és nyugalmának legfontosabb feltétele a szövetkezés.
Borsody István rendkívül tárgyilagos, világos, gondolatébresztő és páratlan történetírói erényeket csillogtató könyve azzal a derülátó kijelentéssel végződik, hogy Közép-Európában a zsarnokság diadala egészen biztosan nem a történelem utolsó szava.
Bár beválnék jóslata.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
A kívülállók 46
Thurzó Gábor: Ámen, ámen. Magvető, Budapest, 1959.
Az író, az elbeszélő többféle módon közelítheti meg írásának tárgyát, cselekményét. A hagyományos elbeszélés igen egyszerű módszert alkalmaz:
az író, mint valami mindentudó istenség, mindent leír, megmagyaráz, és
ha kell, egymásután bebújik legkülönbözőbb, legellentétesebb hőseinek
bőrébe, hogy gondolataikat, érzéseiket közelebbről elemezhesse, és esetleg még a „nyájas olvasónak” szánt kommentárokkal is elláthassa. Lehet,
hogy tökéletes remekműveket ír – gondoljunk csak Balzacra! –, de a cselekményhez és hőseihez való viszonyában van mégis valami naívság és
valószínűtlenség. Lelkes, ügyes bábszínházigazgatóra emlékezteti a kritikus olvasót.
Ezzel a módszerrel szöges ellentétben áll az, melynek legradikálisabb
és legsikerültebb példáit Hemingway és általában a modern amerikai elbeszélők műveiben találhatjuk: az író a cselekményt nem magyarázza,
hanem pontosan csak annyit érzékeltet belőle, amennyit az elbeszélés
szereplői is látnak és érzékelnek. A többit az olvasóra bízza, az okozati
összefüggést az olvasónak kell megfejtenie. Elsősorban sajátosan novellatechnika ez, melyet nehéz és fárasztó egy egész regényen következetesen
végigvezetni – bár igaz, hogy bizonyos fokig Faulkner is ezt teszi míg a
hagyományos módszer egyformán alkalmazható regényre és elbeszélésre.
Thurzó Gábor a valóságot novelláiban nem e két módszer szerint közelíti meg, sem a kívülálló „igazgató” mindentudásával, sem a résztvevő
szereplő részlettudásával. Egy harmadik módszert választ, valahol a középúton a két véglet között. Nem az író magyaráz meg mindent az olvasónak, de a központi cselekmény aktív „hőse” sem mondja el neki a maga
valóságát. Passzív hőst választ, akinek része van ugyan a cselekményben,
de nem áll központjában; lényegében kívülálló, néző.
Nem új ez a technika sem; ilyen Krúdy Gyula és Lövik Károly
jónéhány hőse is, amint keleti unalommal sétálnak, utaznak egy letűnő
világban. De a hasonlatnak itt vége is szakad; Thurzó Gábor hősei maguk
letűnő „hősök”, egy változó világban. Kívülállók ők, az új világ által elítéltek. Szerepeltetésük, a cselekményhez való viszonyuk tehát nem csak
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technika kérdése, hanem magát a lényeget érinti: példájuk éles fényt vet
az elmúlt tizenöt év magyar életének szörnyű megrázkódtatásaira.
Különösen hatásos Thurzó Gábor módszere háborús novelláiban: az
értelmetlen, vagy a megértést tudatosan megtagadó „kívülálló” szemüvegén keresztül még szörnyűbbek és kísértetiesebbek a háború borzalmai.
De kívül áll az eseményeken a kötet majdnem mindegyik elbeszélésének
a főszereplője; a 45 utáni változások elől végül is öngyilkosságba menekülő volt javítóintézeti igazgató („Isten és ember előtt”), az 56-os forradalomban helyét kereső volt igazságügyminiszter („Ámen, ámen”), és már
kívül áll az a két német katona is, akik Budapest ostroma alatt tévelyegnek a szétlőtt városban („Az utolsó pillanat”).
Erősen pártízű és tehetségtelenebb íróknál a kívülálló ábrázolása ügyes
kibúvó, semmi más; „pozitív hőst” élethűen ábrázolni u. i. lélektanilag is,
politikailag is nehéz dolog, a levitézlett középosztály kifigurázása viszont
veszélytelen vállalkozás és mindig jó pontnak számít. Thurzó Gábornál
azonban a mai magyar valóság effajta megközelítése nem kibúvó: nem
cinikusan, hanem pontosan és őszintén elemzi a magyar társadalomnak
azt a nem is olyan kis részét, mely értelmetlenül, már-már bűnös ostobasággal és éppen ezért tehetetlenül figyelte az elmúlt évek hatalmas viharait. És az ő sorsukon keresztül mintha mi is jobban, élesebben látnok és
éreznők, hogy a magyar élet radikálisan megváltozott, hogy a történelem
menthetetlenül és könyörtelenül elítélt és elsöpört embereket és szokásokat, akár kedvesek voltak nekünk, akár nem. Jobban és élesebben látjuk e
kegyetlen változásokat Thurzó Gábor őszinte hangú írásaiban, mint megannyi pártos tollforgató pozitív papírhőseiben, akik csak a hazugság és az
irodalom prostitúciója elleni felháborodásunkat képesek kiváltani.
Az „Ámen, ámen” válogatás a szerző 1945 óta készült novelláiból.
Thurzó jól és izgalmasan ír, stílusa kemény és kiforrott, nem olyan idegesen pontos, mint Illés Endréé, de nem is olyan fiatalosan lángoló, mint,
például Hernádi Gyuláé; némelyek talán éppen azt fogják kifogásolni,
hogy elbeszélő modora, cselekmény-szövése túl sima, túl gondozott és
ezért néhol már a giccs határát súrolja („Angyal a karddal”). Tagadhatatlan azonban, hogy Thurzó Gábor a legtehetségesebb élő magyar elbeszélők közé tartozik, a jelen kötet pedig gyönyörű írói teljesítmény, az elmúlt
tizenöt esztendő magyar életének egyik – az adott politikai helyzetben –
leghűbb tükörképe, leghitelesebb dokumentuma.
Így adódik az a paradox helyzet, hogy Thurzó Gábor a hazai rendszer
híveinek és ellenfeleinek tetszésére egyaránt számíthat: minden azon mú-
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lik, hogy közvetett propagandát vagy őszinte korképet kívánunk látni kötetében.
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BORBÁNDI GYULA
Egy új tankönyv47
Tóth Veremund O. S. B.: A magyar irodalom története (Szemelvényekkel), Kossuth Kiadó tankönyvsorozata, 6. könyv. Cleveland, 1960. 608
oldal.
Az Egyesült Államokban működő Kossuth Kiadó 1955-től kezdve a mai
napig hat magyar tankönyvet adott ki, összesen tizennégyezer példányban. Dícséretreméltó kezdemény. Fontos magyar érdek, hogy az idegen
iskolákba járó magyar ifjúság megismerkedjék népünk történetével, hazánk földrajzával, a magyar irodalom és művészet történetével: általában
a magyarságtudomány tárgyaival.
Tóth Veremund jó papíron és szép nyomással megjelentetett irodalomtörténete a tankönyvsorozat legjobb kötetének látszik. Elfogulatlan és
tárgyilagos. A háború előtt otthon kiadott középiskolai tankönyvek szerzői gyakran mellőztek vagy érdemükön alul tárgyaltak olyan költőket és
írókat, akiket a hozzáértő olvasóközönség irodalmunk nagyjai közé sorolt,
más írókról pedig hamis és torz képet adtak. Közvetlenül a háború után
volt néhány kísérlet a régi hibákat helyreütő tankönyvek kiadására. Ezeket a kezdeményezéseket törte derékba a szektás és dogmatikus kommunista irodalompolitika, amely önkényesen és minden művészi értékrendet
felrúgva, még a háború előtt kiadott tankönyveknél is elfogultabb, alacsonyabb színvonalúakat kényszerített a tanuló ifjúságra. Az újabb hazai irodalomtankönyvek kétségtelenül jobbak a forradalom előttieknél, de ezek
is magukon viselik az egyoldalú politikai szemlélet, a „pártos” elfogultság
és a helytelen értékítélet jegyeit.
A bencés irodalomtanárt elsősorban azért illeti elismerés, mert az ifjúságot – és a felnőtteket is – egy viszonylag teljes irodalomtörténettel
ajándékozta meg. Nagyon helyesen csak azokat a rossz írókat hagyva ki
könyvéből, akiket mind a háború előtt, mind a kommunista hatalomátvétel után irodalmon kívüli szempontokból igyekeztek becsempészni a magyar irodalomtörténetbe. A szerző megérti a huszadik század modern,
haladó irányzatait és pap létére sem becsüli túl a katolikus pap költők irodalomtörténeti jelentőségét. Nemcsak a Nyugat nemzedékének nagyjait
állítja méltó helyükre, hanem a népi és a szocialista irodalom jelentőségét
is elismeri, méltányolja.
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,,A Szabó Dezső és Móricz Zsigmond művei nyomán kibontakozó népi
irodalom volt – írja – a trianoni magyarság legmélyebbre ható és leginkább időtálló alkotása.” (510. old.) A népi irodalom „ébresztő gondolatai
... felmérhetetlen szerepet töltöttek be a magyar nemzeti eszme fenntartásában az idegen szellemű elnyomás alatt”. (542. old.) Az 511. oldalon azt
olvassuk, hogy a szocialista irodalom „József Attilával örök helyet biztosított magának a magyar irodalom színdús galériájában. Volt idő, amikor
nemzetietlennek csúfolták a szocializmust. A magyarság történetének
legutolsó fejezete azóta ezt a vádat is fényesen megcáfolta.”
Tóth Veremund többé-kevésbé helyes arányban, jelentőségükhöz mérten tárgyalja költőinket, íróinkat. Ha az arányokban valamit kifogásolni
akarnék, azt említhetném meg, hogy Erdélyi József nyilván több helyet
érdemel háromnegyed oldalnál; ha Tormay Cecile egy teljes oldalra méltó
és Gulácsy Irén is kapott egy bekezdést, akkor Lesznai Annának is juthatott volna legalább egy mondat. Komoly mulasztás viszont, hogy Zilahy
Lajos kimaradt a könyvből. Egy esetleges következő kiadásban ezt pótolni kellene. Viszont – nagyon helyesen – több mint száz oldalt szentel a
két háború közti és a második világháború utáni irodalomnak. Különbözik
ebben a Kossuth Kiadó „Magyar Történelem” című tankönyvének szerzőitől, akik – minden bizonnyal „a történeti távlat hiánya” miatt és a „kényes” politikai kérdések tárgyalásától, az állásfoglalástól vonakodva – a
Trianon utáni harmincöt esztendőt egy oldalon, néhány semmitmondó
megjegyzéssel intézték el. Pedig külföldön élő tanuló ifjúságunk egészséges szellemű oktatása megkívánná, hogy az elmúlt negyed évszázad eseményeiről is híven számot adjunk. Tóth Veremund nem esett tankönyvíró
társainak hibájába. Viszont sokszor általánosságokkal jellemez egy-egy
írót vagy költőt. Szövege helyenként pongyola és stílusa sem mindenütt
világos. Igényes irodalomtörténetben bántóak az ilyen mondatok: „Karinthy ... éles szemmel világít rá az élet visszásságaira. Művészi alkatával
ennek ellentéteit csak a humorban tudta feloldani, olyan humorban, mely
igazában szatíra is.” (504. old.) Vagy: „Déry... írásai egyre inkább elmélyednek humanizmusban.” (585. old.) Félreértésre adhat alkalmat, hogy a
szerző nem tesz különbséget a polgári irodalom és az úgy nevezett „urbánus” írók, egy inkább politikai mint irodalmi csoportosulás között. Márai
Sándor például polgári író, de nem tartozott az „urbánusok” közé. Jobban
kellett volna ügyelnie a nevek írására is. (Weöres Sándor és nem: Vedres!)
Végezetül: helyes lett volna, ha Erdély irodalmán kívül a Felvidék és a
Délvidék irodalmát is összefoglalja. Hiszen egyhelyütt maga jegyzi meg,
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hogy „nem szabad figyelmen kívül hagynunk az elszakított területek magyarságának szellemi életét sem.”
A hibák és mulasztások azonban nem lényegbevágóak. Nyugodt lelkiismerettel állíthatom, hogy eddig külföldön nem jelent meg jobb magyar
nyelvű tankönyv.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Hispánia, Hispánia! 48
– Fejezet a harmincas évek költészetéből –
1937 június 24-én egy harminc év körüli, szögletes arcú, szívós kötésű
magyar állt egy roppant párisi téren. Zuhogott az eső, konok harag sötétlett a sok ezer gyülekező arcán. Nem az ázástól. Gonosz esztendő volt,
vésztjósló nyár; még gonoszabb esztendőkkel, még kegyetlenebb nyarakkal fenyegetett. Legalább is azoknak, akik tovább láttak az orruknál. Elszánt, lelketlen hintáslegények markában volt Európa körhintája; megmegbillentett, forgó csónakjaiból egymás után kizuhantak s tört tagokkal
a földre terültek a kis népek. Holmijukon három-négy rohamszíjas Liliom
osztozott. Pöffeszkedett, szájait és vérengzett a fasiszta nihilizmus, az
öncélú erőszak. Polgárháború tombolt Spanyolországban, zsoldos pilóták
bukó repülésben pásztáztak végig géppuskájukkal menekülő asszonyokon
és gyerekeken. Először, amióta feltalálták a gyilkos csőrű műmadarakat.
Mi következik ezután? – néztek össze sápadt haraggal a párisi tüntetők. A
tér amúgy sem volt szép, aznap még kietlenebbnek látszott.
Ó suhogó, feketeszárnyú háború,
szomszédból szálló rémület!
nem vetnek már, nem is aratnak és
nincsen ott többé szüret.
Madárszó se szól, az égből
nap se tűz, anyáknak sincsen már fia,
csupán véres folyóid futnak
tajtékosan, Hispánia!
Radnóti Miklós volt a fiatal magyar férfi neve. Pár hetet töltött Párisban, résztvett egy tömeggyűlésen a spanyol nép mellett; ennek az emlékéből született hazatérése után, augusztusban a „Hispánia, Hispánia” Hiába tudom félig betéve, ma is elszorul tőle a szívem. Egy szerencsétlen,
rászedett, tehetetlen s mégis hősies évtized hitvallása e vers. Volt, akit a
sztálinisták szedtek rá, volt, akit a fasiszták, volt, akit a trockijisták, volt,
akit az angol konzervatívok. A rászedők egyelőre életben maradtak, lövésre kész testőreikkel vagy jámbor esernyőjükkel; a rászedettek siralomházba, jeltelen tömegsírba kerültek, oltottmész takaró alá. Ők voltak a
48
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szélsőséges, balga idealisták, a félrevezetett fiatal világszabadítók. Baloldalon és jobboldalon. Igen, jobboldalon is. Ez volt az utolsó évtized, amikor a gyanútlan kezdők: szocialista fiatalok, hitlerista serdülők és ifjú
kommunisták, tiszta szívvel a bűnbe mártott zászlóik alatt, még nem tudták, milyen aljas, milyen gyilkos a politika felnőtt világa.
A Petőfi Irodalmi Múzeum remek képes kiadványsorozatának negyedik köteteként, a Magyar Helikon jegyzésével megjelent egy emlékkönyv
Radnóti Miklósról. Egy képes életrajz, amely anyagyilkos születésétől
végigkíséri ezt a tiszta és a tisztességre fölesküdt, oktalan bűntudattal vert
életet a Rába-vidéki Abdáig, ahol meggyilkolták az SS legények. Ritka s
apró örömöktől éledő, sűrű és nagy keserűségektől lankadó, egyhangú
élete volt, legalább is látszatra. Férfias vállalkozást, buzdító sikert, pezsdítő tapasztalatot, kalandos csavargást a belső mag izzása pótolt. Izzítónak
ott volt körülötte a világ példátlan erkölcsi romlása. Gyötrő gonddal írt,
nyomasztó morális felelősséget érzett minden verslábért abban az évtizedben, amikor sokaknak meg se rezzent a lelkiismeretük tízezrek erőszakos halálától. Csakhogy a formai gond, a rímekért vállalt felelősség
nála lélektanilag mélységesen összefüggött azzal a politikai felelősséggel,
mely a baloldalon – a szónak még eredeti s nem „double-talk” jelentésében – eltöltötte, belső magvát tüzesre hevítette. Politikai költő volt idilljeiben, politikai költő volt tájverseiben, politikai költő volt szemérmes vallomásaiban gyermekkori szerelméhez, a feleségéhez. Elkötelezett fia volt
a harmincas évtizednek.
Politikai költészet volt akkor jóformán az egész európai líra. Tetemes
része elavult; ami fekete gyémántnak, átlátszón izzó, kék lánggá illanó
testecskének látszott, ma savanyú illatú, érdes, kiégett salak. Nem is érti,
aki nem élt abban az időben; legfeljebb könyvből tudhatja, de nem érzi,
nem érezheti a bőrén és idegeiben, milyen szörnyű Purgatórium tűzén
ropogtak a versek. Ha így nézem, Radnóti Miklósnak, az embernek keserű és rövid volt az élete, de a költő szerencsével járt. Hitt a megszabadító
forradalmi igék erejében, ugyanakkor legszebb versei időtlen vallomások
a legnemesebb, tehát alig változó emberi vágyakról. A jószándékú és harcias hitű, de gyorsan avuló versek évtizedében Radnóti maradandó verseket írt erről a hitről. S a szép életről, jó életről, csendes életről – a „pásztori élet”-ről, ahogy hívta –, ami még kilátszott a szennyből és szégyenből.
Míg nyugateurópai költőtársai szabadon cselekedhettek, életüket kockáztatva vagy kímélve fegyvert foghattak vagy visszahúzódhattak, ő tudta,
hogy embertelen, gonosz erők játékában mindenképpen halálra van ítélve.
Talán ezért tudott maradandó formában énekelni élete utolsó kaptatóján.
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Nem írhatott le semmit fél-szívvel, meggondolatlanul, csak azért, hogy
éppen írjon valamit egy zászlóra. Ha valaha, akkor tanultuk meg Isten
igazából, hogy a végzet nem szabványméretre, szériában gyártja az emberek keresztjét. Egy spanyol, egy magyar, egy lengyel, egy görög s egy
igazi orosz költő vállára súlyosabb keresztet rendelt, mint egy angol,
francia vagy amerikai költőére.
Azóta szinte nyomtalanul felszívódott ez a politikai költészet; életben
maradt, hajdani gyakorlói is elpártoltak tőle a második világháború után.
A fiatalság olyan elődökhöz húz Nyugaton, mint Gottfried Benn, William
Empson, Robert Frost, Robert Graves, D. H. Lawrence, Eugenio Montale,
Marianne Moore, Edwin Muir, Pierre Reverdy, Saint-John Perse, akik
háttérben álltak a harmincas évek alatt vagy meg sem érték már. Minél
jobban rákerül az emberiség láthatatlan államhatalmi gépszíjakra, annál
görcsösebben ragaszkodik morzsányi magánéletéhez, sebezhető kis csigaházának az ábrándjához. Magánköltészet a mai európai líra, az egyéni
tudat mélyrétegeit puhatolja, jelképekkel terhes (és terhelt) mitológiai
ősalakok: Orestés, Orpheus, Oidipus szövetségét keresi elárvuló lelkében
vagy gyöngéden a szavak nagyítólencséje alá rak lelketlen szépségeket:
csigát, kagylót, korállt, gyökeret, virágot. Sokkal alacsonyabb a hőfoka,
mint a politikai költészeté a harmincas években; lehet, hogy lassabban is
ég ki. Döntsenek róla két-három évtized múlva. Én már nem szólhatok
bele akkor.
Teljesen eltűnt e politikai költészet a szovjet tömb középeurópai hódoltságából is. Nyugaton csak lélektanilag vált lehetetlenné, Keleten
rendőrileg is. Az októberi magyar forradalom azért volt világcsoda, mert
költői: maguk a szabadságharcosok a harmincas évek egykori hevével
hittek az ige, a hőstettekben testetöltő ige megváltó hatalmában. Máskülönben az egyén ott is úgy érzi, ott érzi úgy csak igazán, hogy liliputi lelke-teste fékezhetetlen hatalmi kerekek gépszíjainak van kiszolgáltatva. A
költők vagy emigráltak vagy börtönben ültek vagy elnémultak vagy csigaházukat ápolják vagy leszegődtek ahhoz az erkölcsi szörnyűséghez –
(utóvégre egyszer él az ember!) –, amely ellen a harmincas években föllázadtak. Radnóti volt baráti köre nagyon tanulságos ebből a szempontból.
Tragikusan is, kiábrándítóan is az. Előbb azonban néhány szót, közbevetőleg.
Fenyegetett utolsó éveinek Babits Mihály volt a vigasza. Egy hörgőhaldokló, keresztény költő barátsága s a felesége tartotta benne a lelket.
Úgy-ahogy, rossz állapotban. Nem véletlen, hogy kevéssel József Attila
rettentő pusztulása után munkásoknak tartott előadásában, naplójegyzete
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szerint ezeket mondta a költőről: ,,a tiszta és mindig világosságot áhító
lelken törvényszerűen teljesedett, be a sors. Megalázó szegénységben élt,
folytonos és egyre szaporodó politikai csalódások között.” Baljóslatban
illenek e szavak a följegyzőre is, különösen az utolsó félmondat; szándékkal vagy szándéktalanul burkolt önvallomás, amit József Attiláról leírt.
De egyáltalában nem ilyen állapotban kezdődött az élete! A Szegedi
Fiatalok Művészeti Kollégiumának volt egyik alapítója. Ők is, mint minden húsz éves ember, meg akarták mutatni, hogy semmise volt eddig a
minden: csak velük kezdődik igazán a világ! Ha jól emlékszem, hat
jóbarátból állt a belső kör; három nyelvész: Baróti Dezső, Radnóti Miklós, Tolnai Gábor, a fametsző Buday György, a szociológus Reitzer Béla
s a néprajzkutató Ortutay Gyula voltak a tagjai. Az új „Serapionsbrüder”.
Nagyralátó, lelkes véleményüket önmagukról Radnóti fogalmazta meg
kiadatlan naplójában: „Munka Sík Sándor privát-szemináriumában” – írja
– „négyen dolgoztunk, teázva, a nagy professzor lakásán, Baróti, Ortutay
s Tolnai. Sík Sándornak sokat köszönhetek. De hiszen ezeket az éveket
megírja majd valamelyikünk. Jelentőségében vetekszik Négyessy híres
szemináriumával...” Tudvalevőleg ott ismerkedett meg egymással a diák
Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső. Hódítani akartak a
szegediek is, hódítani fegyvertelenül.
S mi lett a körrel? Buday György idegen földön él búskomoran, Radnótit és Reitzert meggyilkolták, Baróti inkább a tehetségéhez és emberségéhez, semmint csekély szorgalmához illő egyetemi tanszéket kapott,
Tolnai Gábor az erkölcsi cinizmus egyik legvisszariasztóbb példája, Ortutay Gyula 1945 óta törhetetlenül hű cseléd a kedélyeskedő „tutusi” álarc
mögött. Ők ketten intézményesítették Radnóti eltorzított, hivatalos kultuszát, olykor még legbelső barátjára, Babits-szentelte költőtársára, Vas
Istvánra is rápirítva, ha úgy gondolják, hogy egyik-másik emléke a halottról nem egyezik a vonallal, a képpel, amelyet a Központi Bizottság kötelezőn megállapított szobormintázók, szövegmagyarázók, kiadók, barátok,
visszaemlékezők és olvasók számára.
Baróti Dezső szerkesztette a kötetet Kárász Judit fényképeiből és számos régi felvételből. Négy ártatlan csempészáru is van a lapjain. Chagall,
Fernand Léger, Matisse és Picasso képe, a „nyugati burzsoá dekadencia”
példái, azzal a gyenge, de megható ürüggyel, hogy Radnóti kedves festői
voltak! Nyugatra nézünk, – ahogy lehet. Két rövid párisi útja is
nosztalgikusan kiemelkedik a felvételek közül, a szegedi diáktanya, munkásotthon, az istenhegyi vincellérház s a bori haláltábor fölött ott táncol,
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mint karcsú kísértet, a Notre-Dame huszártornya. A könyvhöz Ortutay
Gyula irt bevezetőt.
Mit érezne Radnóti Miklós, ha megérte volna Zsdánovot és Sztálint,
Rákosit és Révait, az 1956-os forradalmat, Kádárt és Kállai Gyulát? (S
közben Rónai Mihály András interregnumát). Nem érdekes. Csak az számít, hogy mit érzett, amíg ment a maga puritán, meredek útján, szívéhez
szorítva Vergiliusát, Arany Jánosát, s hogy mit hagyott örökül, elúszó
szemében a Notre-Dame huszártornyával, testén a szögesdrótok árnyékával, tarkóján a kivégzö fegyverek lehelletével:
De jönnek új hadak, ha kell a semmiből,
akár a vad forgószelek,
sebzett földekről és a bányák
mélyéről induló sereg.
Népek kiáltják sorsodat, szabadság!
ma délután is érted szállt az ének;
nehéz szavakkal harcod énekelték
az ázottarcú párizsi szegények.
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SZABÓ ZOLTÁN
A századközép gyermeke 49
– Zádor István emlékezetére –
Van halál, amelyhez hallgatás illik: kétes esélyű vállalkozás egy kifejeződése elől elillanó tehetség széthullott vonásait úgy – ahogy rendbeszedni.
Zádor István mindössze huszonhat évet élt; arcképét fiatalnak őrzi meg az
emlékezet: a megjelenés rokonszenves, homlokát dús, rakoncátlan haj
árnyékolja be, tekintete vizsgálódva csillog az erős szemüveg mögött, a
képességeit ismerő ember biztonságával ül a karosszékbe, kérdez, válaszol, argumentál, a modora összevont, tömör. Zádor István azok közé az
elmék közé tartozott, akik mintegy hajtóvadászaton száguldanak egy-egy
gondolat vagy ötlet csapásán, vizslaként szimatolva ki a bennerejlő összes
lehetőségeket. Ám ha az ész fáradhatatlan, a kedély csüggedésre hajló.
Élesebb tekintet észrevehette okos szemében a „nem remél” szomorúságát, de aki az illúziótlanságot választotta mindennapos élettársának ezen
az áron általában megóvja önmagát a csalódások fejszecsapásaitól is. A
hátrahagyott iratok nem vallanak életuntságról. Cikkek gépelt kéziratait
lapozgatom, emez angolul, amaz magyarul íródott. Mi minden van itt?
Regényvázlat első részlete. Fejezet egy elakadt könyvből. Sebtében papírra vetett naplójegyzetek. Előadásterv, töredékek egy gondolatmenetből.
Vázlatrajz, amely események összefüggéseit veti papírra, geometrikus
ábrázolásban, idegesen. Az éleslátás diadalai párosulnak itt a befejezetlenség kudarcaival. A lendületes kézírásból is kiérzi az ember, hogy a
szándékok mögül hiányzik a lehetőségek mágnesének célbahúzó ereje.
Kevés írás készült közlésre; gondolatot minden csak odavetve rögzít, szófukar, logikailag-gyorsírásos tömörséggel. Mű híján ez maradt reánk s az
élet huszonhat esztendejének tanulságai.
Egy angolnyelvű curriculum vitae adja meg a csontvázat ahhoz, hogy a
századközép e gyermekének pályafutását, egyéniségét és tehetségének
jellegét felvázoljuk: „Születtem Debrecenben 1933-ban – írta – .Anyám
meghalt 1938-ban. Atyám jómódú üzletember volt. A Gestapo tartóztatta
le és ölte meg 1944-ben.” A születés és a teljes elárvulás közé
berettyóújfalusi gyermekkor ékelődik. Kor és környezet, a két sors között
felcseperedők közé osztja a kisfiút. A parasztgyerekektől atyjának vagyoni helyzete, a vidéki úrifiúktól a származása különíti el: tíz-tizenegy éves
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Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 4. számában.
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korára már megismerheti a társadalmon-kívüliség állapotát. A háború
utáni demokrácia éveiben rokonok gondján nevelkedik és azt az elmélyült
keresztény vallásosságot éli át, amely fogékony elméket kerít a hatalmába, serdülőkorban. „Amikor tizennégy éves lettem – jelzi a fordulatot a
curriculum vitae – csatlakoztam a kommunista párthoz. Néhány évig
funkcionárius voltam az ifjúsági szervezetben.” Ez a mondat 1948-ba visz
vissza: a népszerűtlenségét érző kommunista párt a fiatalok megnyerésében keresi jövőjének zálogát. Elvégre ezekben a korosztályokban a letűnt
negyedszázadból csak a szánalmas és visszataszító végvonaglás hagyott
személyes emlékeket. S azt, akitől 1944 atyját is elrabolta, a sztálinizmus
toborzótisztjei különösen alkalmasnak érezhették az új hit janicsárjának.
A középiskolás Zádor István minden káderező valószínűség-számítás
szerint a kialakítandó sztálinista új osztály ideáltípusát rejtette magában.
Olyan embernek ígérkezett, aki megérti majd, hogy a tananyagból az
uralmi gyakorlat szabályai a lényegesek s a forradalmi vagy radikális
szókincs csak járulékos. Zádor Istvánban megvoltak egy jozefiniánus
uralkodó osztály emberének a képességei; róla is, akár egész nemzedékéről, csak később derült ki, hogy a hit hiányának uralmi gyakorlatát nem
lehet hitté emelni. A hazai valóság megismerése és Sztálin halála hozza
felszínre azt, hogy a lecke fordítva fogott: a forradalmi és radikális szókincs toborzott magának híveket az uralmi gyakorlat ellen zendülőnek.
Az enyhülés éveiben a közgazdasági egyetemen nevelkedő fiatalember
útja. már azzal is a párt felől a nép fele hajlik, hogy ,,Az 1949 utáni magyarországi életszínvonal”-ról készíti disszertációját. Feltehető, hogy a
fiatal közgazdász már ekkor észrevette azt, amit később így fogalmazott
meg: „a kommunista politikai illúzió létrejöttének folyamata a marxista
módszer következménye. Ez a módszer a jelenségek mögött valamiféle
misztikus lényeget feltételez. Ebből kialakul a társadalmi-politikai problémák lényegi összefüggéseiről szóló kötelező képzetek rendszere, ilyen
tételekből: a proletárdiktatúra a munkásosztály államhatalma ... A képzeteknek ez a rendszere lehetetlenné teszi az egyes kommunisták számára,
még az olyan rangos kommunisták számára is, mint Hruscsov, hogy az
egyedi esetekre vonatkozó tapasztalatait általánosítsa. A „lényegre” vonatkozóan tehát fenntartja marxista (illuzionista) nézeteit, például azt,
hogy a munkásosztály a rendszer oldalán áll, mert az övé s ha mégis ellene fordul (Berlin) ezt csak azért teszi, mert a vezetők gonoszak voltak,
vagyis megsértették a szocializmus építésének objektív törvényeit, süllyedt
az életszínvonal, stb.” Amikor Sztálin halála után fellazul a korábbi diktatúra, s amikor letagadhatatlanná válik, hogy „a kötelező képzetek rendsze110

re” nem kapcsolódik a társadalmi valósághoz, a közgazdasági egyetem
hallgatója fokozatosan elfordul a marxista misztikától. Az egyetem hetilapjában két szatirikus játékot közöl ekkoriban. A curriculum vitae ilyenformán utal a változásra: „Nagy Imre első miniszterelnöksége alatt az
egyetemen az úgynevezett jobboldali frakció vezetője voltam ...” Nagy
Imre megbuktatása után előbb önbírálatra akarják rászorítani, majd osztályellenségként fivérével együtt kizárják a pártból. A közgazdasági egyetemen ő lesz az elrettentő példa; a ,,Zádor-ügy'” tanulságait mindenki
köteles megvitatni. A kizárás 1954-ben már rangot is ad, de nem ezért
döntő jelentőségű ezen az életpályán: következményeivel löki el Zádor
Istvánt új környezet, más embereszmények felé. Ha a huszonegy éves
fővel „jobboldali elhajlók” egyetemi vezetőjévé avatott fiatalember a fővárosban marad kizárt vagy malkontens kommunisták köreiben, sohase
alakul olyan elmévé, amilyennek írásai, előadásai, nézetei mutatták később. Néhány hónapig gyári munkásként keresi kenyerét, majd Szigethy
Attila veszi maga mellé 1956 februárjában. A marxizmus-leninizmus neveltje a Szigethy-szálláson, a kistölgyfamajori állami gazdaságban találkozik azzal a mélyebb és a maga földjén mindenkép otthonos magyarsággal, amely Berettyóújfalun csupán földrajzilag vette körül. Honvágya később, ha volt az olyan magyarok felé vonta vissza, amilyennek Szigethy
Attila maradt meg a képzeletében: az éleseszűnek mindig a bölcs a legjobb mentora.
A személyiség varázsán kívül alighanem ez magyarázza Szigethy Attila döntő hatását Zádor István gondolkodására. Puszta létével átváltotta e
másirányban nevelt fiatal gondolkodó rokonszenvét a hagyományos és
kipróbált magyar erények sínéire. Benne a Berzeviczy Gergelyek,
Wesselényiek, Mocsáry Lajosok vagy Vadnayak ösztönös és otthonos
magyarsága testesült meg a pártnövendék előtt. Az erőszakos elméletek
önkénteseinek köreiből kiszabadult közgazdász számára Szigethy Attila
lesz a sziget: „ez az egyedülálló ember bizonyos értelemben a személyes
szabadság végső menedékhelye volt Magyarországon” – írta később. A
minden tekintélyt fitymáló fiatal Zádor István olyan embert fogadott el,
majdnem áhítatos tisztelettel, tekintélynek és példaképnek, aki sohase
akarta s talán nem is tudta magáévá tenni a marxista elméleteket, ám
ugyanakkor példátlan ügyességgel kezelte a kommunistákat, titkon „saját
társutasainak” tekintve őket. Szigethyt a környék parasztjai ,,Atti bácsinak” titulálták, lóháton vagy sárga homokfutón járt a dolga után és ideológiai képzettség helyett a pipagyűjteményére volt büszke: „azoknak, akik
ismerték őt bizonyos értelemben benne testesült meg az a Magyarország,
111

amely elbírja a török, német vagy kommunista uralmat egyaránt.” Zádor
Nagy Imrével is Szigethy követeként ismerkedik meg személyesen s a
forradalom napjaiban a Diákbizottság küldi, de Szigethy Attila iránt érzett
korlátlan bizalma vonzza Győrbe. A katasztrófa itt éri. Kistölgyfamajortól
öt kilométer a határ, jól ismeri az átkelőhelyeket is. „A második orosz
beavatkozás után – jelzi a curriculum vitae az élet fordulópontját – november ötödikén elhagytam Magyarországot. Most az oxfordi egyetemen
folytatom tanulmányaimat."
*
Az emigrációk elitje általában tragikusan él, de a bizonytalan lét, a
kockázat, a megalázó magány szokásos körülményeitől Zádor Istvánt
megóvta az oxfordi Trinity Kollégium ösztöndíja. Tanulmányait abban a
városban kezdheti újra, amelynek szelleme a Széchenyivel utazó Wesselényit annakidején olyannyira elragadta: „Nem az a német akadémiai
bursicosos szabadság erőltetett mutatása, hanem egy valóságos szabadság
nemes érzése külsejüket érdemessé s maguktartását férfiassá teszi.” A
múltszázadi jellemzés a mostani menekült és magyar diákra is talált: alig
párhónapos oxfordi tartózkodás a Londonba fel-fellátogató fiatal gondolkodó tartását magabiztossá tette; önbizalma ép s bár becsvágyai tétovázók, jövője nem bizonytalan. Új környezetében korántsem látszik elszigeteltnek. Szakmája nem köti olymértékben az anyanyelvhez, mint az írót,
vagy éppen a költőt a magáé, de emezeknél nagyobb szükségét érzi annak, hogy társadalmat érezzen maga körül. A forradalmat kevésbé eszményíti, de tüzetesebben elemzi társainál. A reális elmét a nagy vállalkozásnak az eredménytelensége tartja igézete alatt; azt nem érzi valóságos
eredménynek, hogy ily nagy vállalkozásra egyáltalában sor kerülhetett.
Szemléletén érzik, hogy a marxista iskolázottságából kivonta azt, amit
elméje belőle hasznosíthatónak érzett, de kifejezésmódjában nincs nyoma
a műnyelv németes nehézkességének és nagyképű tudálékosságának. Stílusa erdélyies tömörségű. Felnőttebb jelenség mint évfolyamtársai,
eszejárása ritkán hajlik az élet vagy a dolgok végső értelmének vonzóan
kamaszos feszegetésére, amit világnézeti rendszerek fiataljaikba olyanynyira beoltanak.
Egészében amaz új emberek egyik alaptípusa, akik a forradalom áramainak energiaközpontjai voltak: e nemzedék elméjében másképp tapad a
gondolat, mint kortárs nyugatiakéban vagy idősebb magyarokéban. Elitjük többségében jelentékeny intellektuális tisztességről tett tanúságot,
kultúrájuk magyarabb, mint elődeiké. Távol vannak a korábbi középosztály fiataljainak elébb üres, később hazug nacionalizmusától, még távo112

labb a népidemokrácia ,,priviligentziá”-jának idősebb rétegeitől: beidegzettségeik nem polgáriak. Politikai törekvéseiket a forradalom pontjai
fölvetették ugyan, de kifejezésükkel idekinn ők maguk adósak maradtak:
a kibujdosottakban néma a forradalmár. E korosztály tagjai csak a költészetben fejezték ki magukat eddig. S ez érthető, ha meggondoljuk, hogy
az alkotót, s ez alatt nem csupán írót vagy művészt értsünk, a lehetőségek
éltetik.
Azt a keserves polarizálást, amit a lehetőségek végeznek a tehetséggel,
ha magyar, gondolom Németh László fogalmazta meg legtömörebben:
„Van, akit a képességeit meghaladó szerep éget el, s van, aki képességei
javát sohase dobhatja hozzá méltó vállalkozásba” – írta valamelyik tanulmányában. A századközép gyermeke az elemésztődés e két lehetőségét
felváltva, folytatásként élte, illetve éli át. A kanóc lángját elébb felnyílt
kapuk és kiütött ablaktáblák forradalmi légáramai nyújtóztatták szertelen
magosba, hogy aztán a belső vagy külső száműzetés oxigénhiánya szorítsa le pislákolóvá. Emberileg ugyanaz történt velük, ami a repülővel, akit a
földre taszít, kivesz a maga eleméből a küzdelem vége. Természetesen
csak a fiatalokra célzok, s ezek közül is csak azokra, akik átélték az ország elé nyílt lehetőségeket, forradalmi fokon. Ez a kisebbség azonban
1956 októberében a közéletet történelmi fokon kóstolhatta ki, megláthatta
a hivatás lehetőségét a nemzet előtt, átélhette az arra érdemes kockázatot
s végül megélhette a cselekedetet. Húsz-huszonkétéves korában olyan
tettekre is alkalma nyílt, amelyek a hozzá legközelebb álló közösség sorsára döntőek lehetnek. (Zádor István egyik előző számunkban közölt győri naplótöredéke jó példa erre.) A kényeztetően korlátlan lehetőségek s a
velejáró felelősségérzet beidegződő alapélménye után a következő hetekben, hónapokban és esztendőkben e nemzedék kibujdosottjai előtt geográfiailag tágul, egyébként azonban szűkül a jövő. Közösségi életből a magánélet, hagyományos nemzeti szerepvállalásból új pályakezdés, fórumból diákszoba, hivatásból kenyérkereset, nemzeti emelkedésből egyéni
boldogulás, néppel való együtthaladásból különutas érvényesülés köreire
szűkül. Az élet értelmének felfedező közérzete után marad a lét a megélhetés gondjaival s a kikalkulálandó jövő terveivel. Mindez nagyon is érthetővé teszi, hogy ez évjáratok jobbjai eddig késedelmesnek vagy tétovázónak bizonyultak az alkotásban. Többségük a kiérlelődés tanulóéveit éli.
Egy halál azonban pótolhatatlan vesztességgé tesz menthető mulasztásokat. Olyan politikai írásokat, amelyek párhuzamosan együtthaladnak a
hazai független gondolkodású fiatal értelmiség valószínű tájékozódásával
elsősorban Zádor Istvántól várhattunk, az ő idejét és figyelmét azonban
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kötelességszerűen új környezete s feladatai vették igénybe. Kezdetben
talán menekül is attól, ami legmélyebben köti: elvégre elég példa van arra, hogy az emigráns Lót feleségéhez hasonlít, értelme a visszatekintésbe
dermed bele. Csak hosszúra nyúló beszélgetések érzékeltetik néha, hogy
milyen méretű adat és anyaghalmazról hallgat, s ezt elméje mennyire
rendbeszedi. Mindazt, amit az 1956 októberét megelőző forradalmi helyzetről s magáról a forradalomról benne felhalmozódott egy véletlen leplezi le egész terjedelmében.
A Mikes Kelemen Kör tavalyi doorni találkozóján Zádor feladata csak
az lett volna, hogy a forradalom vitáját – két másik előadóval együtt –
bevezesse. Úgy fordult azonban, hogy egyedül maradt ezzel a feladattal.
A közszerepléshez szokott ember biztonságával fogott hozzá, hogy a
hangütést a „szabad fórumnak” megadja. A negyedórásnak szánt bevezető
előadássá terebélyesedett, este tíztől éjfél utánig tartott, a mérlegelő komolysággal figyelő hallgatóság buzdítására. A Zádor Istvánból spontán
felfakadó előadás és a vitája alighanem a legtárgyilagosabb, legkomolyabb és legemlékezetesebb magyar eszmecsere volt, amin valaha is jelen
lehettem. Remeklés az önismeret, önvizsgálat, a közös élmény rendezésének, az összefüggések feltárásának magyarul ritka válfajában. Az, hogy
jegyzőkönyv nem készült róla, pótolhatatlan vesztességgé vált Zádor István halálával. Abból a könyvből, amelyre másnap visszafele,
Hertogenbosch és Bruges között, próbáltam rábeszélni, csak egy fejezet
készült el, maradt ránk írásai között. A tervezett könyv mottójául Németh
László II. Józsefének ezt a mondatát választotta „Császár: Vagy úgy alakul át a birodalom, ahogy az én reformjaim kívánják – vagy úgy, ahogy a
Rousseaujuktól megkótyagosodott francia fiskálisok elképzelik”...
Az elkészült fejezet, úgy hat, mint erős mozdony a szerelvénye nélkül,
egy rendezőpályaudvaron, ahonnan nem indulhatott el. Az a három írás,
amelyeket az Új Látóhatár két előző számában bemutattunk, jellemzi Zádor István tehetségének három főirányát. A győri naplójegyzet a forradalom hirtelen elhatározóképességű, politikus érzékű cselekvő emberét mutatta be. Az „ünnep” az írót, akit regényírás is megkísértett – egy regényvázlata mély emberismeretről tanúskodik, a jellemlátás ama szépírói képességéről, amely alkatból és helyzetből vezet le sorsot és cselekményt. S
végül a Nagy Imre portré a politikai író tudását, éleslátását, összefüggéseket felderítő szellemét éreztette. E műfajba is belejátszott azonban az író
jellemlátó tehetsége. Tervezett könyvében az 1953-tól kifejlődő forradalmi szituációt ez esztendők jellegzetes egyéniségeinek, az áramlatok megtestesítőinek személye köré csoportosítva akarta felvázolni. Az az utolsó
114

előadás, amelyet a Trinity Kollégium Blue Ribbon klubjában tartott, ennek a tervnek szerény és angolnyelvű summája lett. Ez az előadás Nagy
Imre, Déry és Lukács szemléletének, jellemének és alkatának vázlatával
érzékelteti a fokozatosan kialakuló „forradalmi szituáció” elemeit. Az
angolul angoloknak tartott előadás hangütése csüggedt. Az előadó, bármilyen biztos is a maga igazában, tudja, hogy akadálymentes, ösztönös
megértésre csak földijei közt számíthatna: „Minden valóságos emigráns
úgy érzi, – mondta – hogy van küldetése, mondandója a világnak, de csak
a kivételesen szerencsés találja meg annak a lehetőségét, hogy mondanivalójának akárcsak egy kis részét is kifejezze. Ez azért van így, mert a
gondolatok lefordítása nem egyszerűen nyelvészeti művelet. Az, amit odahaza fontosnak érez az ember, külföldön tartalmatlanná és értelmetlenné
válik. Az egymástól elszigetelt tények puszta közlése magában haszontalan dolog s másoktól azt igazán nem várhatja el az ember, hogy megoszszák vele az ő érzéseit. Úgylehet realistának kell lenni és bizonyos iróniával szólni romantikus vagy éppen tragikus eseményekről...” Ezzel a feladattal birkózik az előadásában. Oda, ahová a szónoklattan captatio
benevolentiaet ajánl, fogalomtisztázás kerül. Mindenekelőtt afféle magyarázó szótárt fűz mondandójához. Elvégre világos, hogy a közönség előadásának már a címéből se azt hallja ki, amit ő mond vele. A cím: „Forradalmi Helyzet”. A szó csengése Csatornán innen valóban nem lajtántúli.
,,A forradalom szó magyarul – mondja – nem úgy mint angolul, a hősi
vagy dicsőséges vagy férfias rokonszavának hangzik. Olyasminek, ami
habozás nélküli melléállást kíván; azt senki se érzi, hogy forradalom kegyetlen, nyomorúságos vagy félelmetes lehet.” A következőkben igyekszik megmagyarázni, hogy van olyan nemzeti állapot, amelyben az olvasott könyv, elmondott vers, a kiállított kép és a megélvezett zene eleve
politikai tartalmat kap, olyan állapot, amelyben nem az a kérdés, hogy
miképp vehetne az ember részt a politikában, hanem az, hogy miképp
szabadulhatna meg, legalább időnkint, attól a politikától, amelynek inkább tárgya, mintsem alanya. Minden másként van, mint másutt, máshelyzetű, mástörténelmű az ország. Egy külföldi közvéleménykutatáson –
említi – a magyar diákok viszonylagos többsége legnagyobb magyar politikusnak azt a Teleki Pált nevezte „akinek a nemzet szemében az az egyetlen igazi érdeme, hogy Jugoszlávia megtámadtatásakor lemond és öngyilkosságot követ el, ezúton fejezve ki tiltakozását. S itt érünk a magyar politika leglényegéhez. Mivel a jó ügy századokon át kudarcra volt ítélve, a
politikus megítélésében már nem a siker, hanem a veszteni tudás méltósága számít, a nép önfeláldozást vár el az államférfitól. S a politikust erköl115

csi mértékkel mérik s mivel egy-egy politikus élete a maga egészében ritkán állja meg a próbát, mindig az utolsó gesztus számít.” Az utolsó gesztus! Nem ez történt-e Nagy Imrében, amikor a varsói paktumot mondta
fel? Vagy Szigethy Attilában öngyilkosságakor? Az utolsó előadás a közgazdászt, a marxizmus neveltjét, a pattogó száraz logikával érvelő, érzelmeskedéstől vagy önsajnálattól irtózó embert a hagyományos magyar
helyzet önkéntes rabjának és megvallójának mutatta. Azok az övéi, akik –
az önfeláldozáson kívül – semmit se tehettek.
Két hét múlva temették el. Felindulás a tehetetlenség kalodájában,
képzelt mulasztások tudatba zökkenése, sorsnak elvádolása, – mindez
együtt volt azokban, akik a zuhogó februári havasesőben megtették a
húszlépésnyi utat Oxford peremén, a temetőben, a kápolnától a sírhelyig.
A rabló halál olyan embert ragadott el közülünk, akit oly különböző mértékkel mérő férfiak becsültek e nemzedék egyik legjobb elméjének s ígéretének, mint Cs. Szabó László vagy Révai András. Gyászunk igazi, mert
nem csak fájdalom, s ezekkel a sorokkal a kárvallottak egyike tiszteleg az
eltávozott barát tehetsége előtt.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Ébren kalmár, álmában kalóz 50
– Daniel Dafoe születésének háromszázadik fordulójára –
Mindössze három alattvalónk volt s azok három különböző hiten: szolgám, Péntek: protestáns, apja: emberevő pogány, a spanyol pedig pápista;
én azonban lelkiismereti szabadságot adtam a birtokaimon.
ROBINSON CRUSOE
FEL-FELVILLANNAK andalító, ízes nevek a sarkon: Fehér Oroszlán,
Hermés, Galamb és Márkíz utca. Bodzasövény, öreg templom, szélkakasával a gesztenyefalombban, romladozó úrilakok, szörnyű sikátorok,
gyárutcák, hangárok, községi bérkaszárnyák. Fölösleges tovább festeni.
Londoni külváros, egy felfalt falu betokosodott nyomaival, hírmondónak
megmaradt idilli foltokkal, zöld emlékekkel, mint egy szép szem, formás
fülecske a benzinrobbanástól összeégett s örökre eltorzult arcon. Stoke
Newingtonba tart az autóbusz. Itt rendezte meg a kerületi könyvtár a
pompás Defoe kiállítást, születésének háromszázadik fordulóján. 1709-től
közel a haláláig lakott e faluban, kétemeletes házában, a kor fogalmaihoz
képest jól válogatott, kiaknázható, óriási könyvtárral. Több, mint húsz
dolgos éve volt még hátra: zaklatott, serény férfikor után a hányatott,
hosszú és fáradhatatlan alkony.
Stoke Newington levegős villanegyed volt a tizenhetedik és tizennyolcadik században, amolyan londoni Zugló, amelyet lóháton vagy kocsin
egy félóra alatt elértek a City tehetős kalmárai az északi városkaputól.
Nincs Defoe hagyománya a kerületnek, alig tud róla az áthúzódó, nomád
lakosság. Menekült német zsidók keveredtek a harmincas években a
mozgó bérmunkások közé, a második világháború óta rohamosan szaporodnak a nyugatindiai négerek; aki teheti, megy tovább. Péntek ivadékai:
proletárok és színesbőrűnek nyomtalanul elmosták a villalakó, módos
Robinsonokat. Defoe aligha bánná e változást, amely mindig a megújuló
élet jele. Mindenestől kellett neki az élet, altalajjal, iszappal, trágyával,
salakkal. Ma más negyedben, drágább vidéken lakna, a leromlott hajdani
Zugló helyett valamelyik divatos Rózsadombon, de mint a tenyerét, változatlanul úgy ismerné Stoke Newington települését, iparágait, szokásait,
nyílt és titkos erkölcseit.

50

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 4. számában.
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London ennek a plebejus írónak a városa, valósággal a teremtménye.
Vallásos szertartásé, milliós üzletkötéseivel s nemesúri szokássá megszentelt nyereségeivel a harangjátékok ezüst pelyhei alatt, bankszolgáival,
akik sekrestyéshez hasonlítanak, bankáraival, akik prezsbiterek a gyülekezetükben, világvállalatok vezetőivel, akiknek ősei trónkövetelő viszályokban hadakoztak, maguk Rommel tankjait dögönyözték. Igaz ugyan,
hogy Defoe bukott kereskedő volt, akit a csőd elütött a polgármesteri
aranylánctól és üveghintótól, igaz, hogy titkos kormányügynöknek, kémkedő bértollnoknak százszor jobban bevált, írónak ezerszer jobban rátermett, mint vállalkozónak, de azért sírjáig élt-halt a kereskedésért, ez volt a
nagy szenvedélye, szavai szerint a szajha, akinek a kegyére pályázott.
Amikor nem tudta elnyerni a pénzpiacon, körüludvarolta tollával a politikában és az irodalomban. Férfikora összeesett az angol világbirodalom
kibontakozásával. A tőkés polgárság, kebelében a puritán és kvéker lelki
kovásszal, akkor jutott végképp hatalomra, de hatalomszerzés közben
meg is fékezte saját forradalmát, kiegyezvén az üzleti érzékű főnemesekkel, a félig kiherélt királysággal s az uralkodó, nagybirtokos anglikán
egyházzal. Neki már, az 1688-as vértelen dinasztiaváltozás után, nem
kellett 1789, mint a vérpadig- következetes franciáknak. Amire szükségük
volt, azt Defoe, a kereskedőből átvedlett politikai röpiratgyártó fejtette ki
legjobban. Anglia államhajóját az ő életében kormányozták át polgárháborús orkánokból az alkotmányos parlamenti élet egyelőre még háborgó
vizeire. Jól tudta a nemzedék, hogy könnyen visszasodródnak az orkánba
s minden odaveszhet újra, ha szertelenül és könnyelműen viselkednek. A
szorongás, gyanakvás, bosszú, rémlátás korrupció, de egyúttal a végső
kibontakozás évtizedei voltak ezek, az angol Augustus-i korszak küszöbe.
Defoe halálakor már csodájára jártak a szigetországnak.
LONDONI gyerek volt, egy mészáros fia. A St. Giles-in-Cripplegate
plébániatemplom alatt született; ott, ahol gyermekkorában kitört a Nagy
Pestis és megtorpant a Nagy Tűzvész. Nem maradt róla hiteles arckép,
csupán egy körözőlevél személyleírása. Egyik röpirata miatt kutattak a
rejtőzködő ember után. Kortársai nem tartották a halhatatlanság jelöltjének, megörökítésre méltó ábrázatnak. Évtizedeken át hol rettegett, hol
rettegő újságíró, majd irodalmi favágó volt, aki túlélte a század legtöbb
koszorús díszét és sehogysem akar kikopni az élők közül.
Puritánnak nevelték, már pedig Cromwell felszámolt forradalma után a
puritánok éppen olyan nehéz kisebbségi sorsra jutottak, mint ellenkező
végleten a katolikusok. Kereskedőnek ment, mesterségét szívvel-lélekkel,
de úgy látszik túl forró képzelettel gyakorolta s csődbe került. Közben
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kapcsolatai szövődtek az udvarral: III. Vilmoshoz, a holland származású,
új királyhoz férkőzött s szaporodó, névtelen röpirataiban olyan lelkes,
szinte fiúi odaadással szolgálta, csak jóval prózaibb színvonalon és tágabb
lelkiismerettel, mint Vergilius Augustusi és Mikes Rákóczit. Hőse halála
után, attól való féltében, hogy végeszakad a vallási türelemnek a puritánok iránt, anglikán álarcban a lehetetlenségig túlhajtott s persze névtelen
gúnyiratot írt saját hitfelekezete ellen. Arról, hogy miképpen kellene kurtán elbánni a puritánokkal. Így akarta nevetségessé tenni az uralkodó egyházat és szövetségesét, a Tory pártot. Az irónia visszafelé sült el: Defoe
hitsorsosai megrémültek, a felbőszült Toryk pedig elfogatták, amikor kisült a turpisság. Defoe börtönbe s közszemlére szégyenkalodába került.
Negyvenhárom éves volt. Nem törte meg a gyalázat, ellenkezőleg: ez a
börtönélmény ébresztette föl a kalmár és közíró alatt lappangó másik
Defoet, az alvilág fényképészét, bűnözők lélekbúvárát, a későbbi regényírót. Szabadulása után beállt bértollnoknak azokhoz, akik bebörtönözték
és kalodába csukták. Tory újságíró és országjáró titkos ügynök lett belőle.
Ma már tudjuk, hogy Casanova, a világhírű kalandor, minden kalandorok
tükre, is besúgó volt; Defoe kémjelentései azonban sokkal jobbak. Segítette munkájában a kereskedő polgárember aprólékos tény- és
árúismerete.
Ment minden simán, több mint tíz évig, ment volna talán tovább is, ha
1715-ben, a kimerítő örökösödési háború után nem kerül hatalomra az
ellenpárt. A Whigek. Akkor még olyan ádáz gyűlölet izzott az arisztokrata Toryk és nem kevésbé arisztokrata Whigek közt, mint ma a kommunista párt sztálinista és revizionista szárnyán. Defoe hatalmas gazdája vád alá
került, ő megtört egészséggel – lehet, hogy ez csak amolyan pszichoszomatikus tünet volt – kihullt a politikai újságírásból. Nézhetett más kenyér
után. Nézett is. Az összeomlásból megszületett a regényíró. Defoe ötvenkilenc éves volt. Még hátra van életének a java, ha az utókor szemével
nézzük.
Azért a kormányügynök sem tűnt el egészen. Pártot cserél a Whigek
bérén, kiadja magát üldözött, ellenzéki Torynak, beférkőzik, „infiltrál” az
ellenzéki laphoz s lassan letompítja, ártalmatlanítja, annak a pártnak a
szolgálatában, amely ellen régebben titkos jelentéseket írt lebukott gazdájának.
Ha a pártokhoz nem is, mindvégig hű maradt önmagához, elsősorban
puritán hitéhez, amelyért alaposan megszenvedett. Mint legtöbb regényfigurája, számító – bár eléggé balsikerű – karrierista volt ő is; több kortársa
szenteskedő, öreg csibésznek, alkati hazudozónak tartotta. De egy életen
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át harcolt a türelemért, kiegyezésért, az emberélettel, egészséggel, munkával űzött akkori rablógazdálkodás s általában mindenféle kegyetlenség
ellen. Fiatalabb honfitársai: Fielding írásaiból, Hogarth rajzairól tudjuk,
hogy a bíráskodásban, korteskedésben, magánéletben ez volt Anglia
egyik legdurvább kora. Defoe azonban aranyidőkre jellemző nemzeti hittel, büszkeséggel s bugyborékoló életkedvvel kitartott hazája mellett,
mintaképpé, kalmárok tükörévé akarta tenni buzgó tolla által, küzdvén
felváltva a szabadságjogokért, skót unióért, jogrendért s a világkereskedelem költészetéért. Nem érdekelték külföldi műkincsek, gróf úrfiakra tartozott az ízléspallérozó Grand Tour Calaistől Nápolyig, keresztülnézett a
hazai múlton is. Országjárásait megírta egy öregkori könyvében; sohasem
beszél abban megszentelt kövekről. Merengjenek mások a múlton, ő azt
nézte, hol jó a kikötő, a folyócsatorna, a legelő s a takács. Gazdaságtörténeti kincsesbánya ez a több száz oldalas jelentés, amelyet az ágens gyakorlott szemével s a vállalatalapító és gyarmatszerző angol ember lelkes
tárgyilagosságával készített, immár nem bizalmas kormánycélokra, hanem plebejus gyönyörűségből, honfitársai okulására. Hű maradt magához,
a hitbuzgó londoni polgárfiúhoz, ha nem is lehetett soha kitalálni, hogy
hol, melyik bokor mögött lappang a pártpolitika bozótjában.
OLYAN, mint egy francia kártyalap figurája: fél fele gyarmatosító
kalmár, másik fele vallásos puritán, aki veszedelmesen gondolkozik a
hatalom birtokosairól s el-elkalandozik kockázatos ösvényekre. Alaptermészetének két fele közt persze nincs éles határ, ahogy elmosódik a határ
regényírói leleménye s a szinte nagyítóval katalogizált tények közt is.
Sokat foglalkoztak Defoe írói módszerével. Méltán. Addig rakja fel apróra a pontos adatokat, amíg a kísértethistória is a legvadabb matróztódítás
is élethű tudósításnak tetszik. Maga akarta így. Megvetette a fehércselédeknek való regényességet; az ő megtévesztő fogása magasabbrendű.
Mestere a misztifikációnak, a hajszálpontos valóságteremtés bűvészmutatványának. Kezei közt született meg az újkori regény.
Ö az első „Nagy Hitető”, hogy kölcsönképpen Ady más értelmű szavával éljek. Magas síkon egy hajótörött matróz vagy a Nagy Pestis szemtanújának vallomásaiban, kétes színvonalon a politika pamflettermő gombapincéiben. Forrásmunkái közt, gyertyafénynél, elképesztő képességgel
tudott átváltozni szélhámos katonatisztté, útonállóvá, Robinsonná, harácsoló tyúkká, tolvaj utcanővé. Ébren kalmár, álmában kalóz! Mi volt e
vedlőképesség titka? Talán az, hogy a tisztes kereskedő szíve mélyén
útonálló, a tekintélyes kalmár szíve mélyén kalóz s a puritán
boszorkányégetö a sátán inasa? Defoe hitt a jelenésekben, az ördögben.
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Ez is rávall a puritánra. Hitfelei szörnyű komolyan vették a sátánt, valóságos sátán-komplexusban éltek, mintha érezték volna, hogy az eltörölt
szentek segítsége nélkül még nagyobb a hatalma.
Lehet, hogy egyszerűen csak író volt, aki tudja, hogy a bűnök hasadékain át lehet legjobban belátni az emberi kráterbe. Képzeletében betyárok
és kalózok, a valóságban mindenféle elbukottak, hulló emberek vonzották, kikérdezte közbűnöző rabtársait, egy börtönlelkész vagy hajszálfinom
hazugság-detektor se tudhatott volna többet a titkaikról. A puritán megmegrökönyödött benne London apacsvilágán, akasztófavirágain, az erkölcsi szörnyeken, de az író, szerencsés ellensúlyozásul, rögtön vitatkozni
kezdett e botránkozóval: nézd csak, nézd, milyen érdekesek, mennyire
fenékig láthatsz embertársaidba s ki tudja, rajtuk keresztül magadba is!
Defoe, a puritán sohasem tudott ellentállni Defoenak, az írónak; alig szólalt meg a kísértő hang, máris vedleni kezdett s belebújt útonállók, matrózok, ringyók bőrébe. Amellett szánta is őket s megírta, hogy rendszerint
csak nyomorult, kicsi halak szoktak fennakadni a törvény véres hálójában.
Nem élt a korabeli irodalmi nyelvvel, mandarinok kicsiszolt stílusával,
szinte hangszalagról van áttéve papírra a beszéde, mintha diktafont használt volna, jócskán a műszer feltalálása előtt. Mivel nem védte a rögtön
felismerhető stilizált nyelv, az irodalmi konvenció, kortársai szó szerint
vették, amit első személyben írt, regényeiről azt hitték, hogy emlékiratok!
Ismétlem, ez is volt a szándéka. Olyannyira, hogy tíz olvasó közül manapság már legfeljebb egy-kettő emlékszik Robinson Crusoe és Péntek
mellett a szerző nevére. író számára nincs ennél szebb megdicsőülés.
AMIKOR kiderült, hogy Robinson Crusoe nem hiteles emlékirat, csupán kitalálás egy bristoli matróz, Alexander Selkirk viselt dolgai alapján,
Defoe elkeresztelte allegóriának. Akkori felfogás szerint, amelyben szívvel-lélekkel osztozott, meglett férfihez nem illett regény, sem az olvasása,
sem az írása s a szórakoztatás is világtapasztalatra vagy társadalmi erkölcsre kellett, hogy neveljen, megbízható tényekkel, „igaz történetek”kel. Horgoljanak csak vénkisasszonyok vagy kiugrott papok regényes
hazugságokat a méltatlan olvasónak, kofák és mesterlegények bolondítására; latin hősköltemények, történelmi munkák, Cicero levelek és vasárnapi szentbeszédek méltó olvasói legfeljebb útirajzot, emlékiratot forgatnak szórakozásból! Vagy allegóriát.
Bizonyos határig csakugyan az volt a regény. Allegória a hatvan éves,
kezdő szépíró számtalan hajótöréséről a vállalatalapítások és pártpolitika
alattomos vizein, üzletei zátonyra futottak, jóakarói elmerültek, volt mit
megbánnia a múltból, akárcsak Robinsonnak, amiért nem hallgatott be121

csületes kézműves apjára. Defoe álomjáró érzékkel a korszak két legkeresettebb „best seller” műfaját szőtte össze; a nyomtatásra szánt vallásos
intelmeket ,s a tengerész kalandot. Bougainville és Cook kapitány századában vagyunk.
Egy emberöltővel a szerző halála után Rousseau választása a világirodalomból erre a könyvre esett, kizárólag ezt akarta mintaneveltje: Emilé
kezébe adni. Módfelett rangosította a könyvet a filozofikus döntés, de
egyúttal a gyerekszobába utalta, százféleképpen átdolgozott, azaz megcsonkított formákban.
Könnyen érthető, hogy Rousseau rácsapott az amúgyis népszerű
könyvre. Hőse, a társadalomból kivetett, magányos ember, huszonnyolc
évig megélt a szigeten egyház és kormányzat, törvény és civilizáció nélkül. Rousseau kiálló szög volt mindenütt, nem tudott alkalmazkodni se
baráthoz, se szeretőhöz, se ellenséghez, se királysághoz, se köztársasághoz. Az angol hajótöröttnek pedig nem is kellett alkalmazkodnia óceánokkal védett, féltrópusi Ermenonville-i szállásán! Itt volt íme a példa, a
korlátlan egyén apoteózisa. Az összeférhetetlen Rousseauból származó
politikai forradalom és irodalmi romantika rábukkant varázserejű jelszószigetére, ha maga Defoe írás közben homlokegyenest másképpen gondolkozott is róla. Ő a tizennyolcadik századi gyarmatszerzök szemével
forgolódott képzelt szigetén,
Robinson Crusoe büntetésből vettetik ugyan a lakatlan partra, vallástalansága miatt, de századok által felnagyított, mítoszi méreteiben ő az önsegély, Gyarmatosító Tőkés, Nemesítő Munka, Megjutalmazott Veríték s
általában a Homo Christianus örökébe lépő Homo Economicus megtestesítője. Akik e sorok írásánál, ezekben az órákban lökhajtásos gépeken
repülnek olajkutakhoz vagy hengerművek tervrajzával az aktatáskájukban
és friss himlőoltással a karjukon, mind Robinson Crusoe ivadékai.
Vissza az őstermészethez? Ez volna a regényben? Rousseau a korhadt
városi civilizációból el akart menekülni Nemes Dúvadnak a Nemes Vademberek közé, Robinson népes ipari területről vetődik ki szűz területre
ültetvényesnek. A londoni s a genfi polgárfiú egy percig se tudott volna
szót érteni egymással. Rousseau egy halottal értett egyet; rögeszméit olvasta bele a regénybe.
Defoe tanácsa nem az, hogy élj többet! (Esetleg tétlenül). Egyetlen orvossága van minden nyavalyára. Az, hogy dolgozz többet! A letűnőben
levő individualkapitalizmus éppen úgy hallgatott e tanácsra, mint a ma
uralkodó állami gazdálkodás. Dolgoztatni remekül megtanultak Robinson
hajótörése óta.
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Elevenre tapint egy fiatal amerikai kutató, Ian Watt, amikor azt írja,
hogy az ősi regékben, Midas, az Aranygyapjú, a Rajnakincs meséjében
rablással, hirtelenül akar meggazdagodni a hős, hogy aztán soha többé ne
nyúljon a kapanyélhez. A bibliaolvasó, valósággal bibliainyenc puritánok
azonban, folyton a bűn és bűnhődés módozatain tűnődve, elfelejtették,
hogy milyen fényes dolga volt Ádámnak a bársonyos Paradicsomban. Ők
a megszaporított tálentumokról szóló példabeszéddel keltek és feküdtek,
mint Isten kiválasztott sáfárai. Jellemző, hogy amikor Péntek végre felbukkan a szigeten, Robinson munkaideje is megnő! A naiv munkavállaló
mellett a szigorú, de emberséges munkaadóé is.
A protestáns munka-misztika Robinson személyében alakul át kalandor kereskedésből gyarmati birodalomszervezéssé. Magának a vallásnak
édeskevés a beleszólása, bár az ültetvényesek éjjeliszekrényén ott van a
biblia s vasárnap két-három órás szentbeszédre vonulnak be népes családjukkal a templomba. Hogy a Munkaméltóság, a Nemesítő Munka, a puritán munkaerkölcs megtévesztően egyetemes gyűjtőfogalomban békítette
össze napszámosok és tőkések, ültetvényesek és kulik összebékíthetetlen,
mert kétféleképpen kamatozó munkáját, különböző arányú isteni jutalmát,
arra elsőnek nem Marx jött rá, hanem a Victória-korszak dédelgetett kedvence, a gazdaságtudományokban járatlan Dickens! Mondhatom, ritkán
volt a világon hozzá mérhető józaneszű, bátor, eszes, jófajta ember.
Elmélyült értelemben, az idő által elmélyített mai értelmében Robinson
szigeti magánya persze jelképes is: annak a társas magánynak az előhírnöke, amelyet a Homo Economicus teremtett maga körül, amikor forgalmi értékre számította át embertársait s feldúlva az ősi kötéseket, szokásokat, életformákat, behelyettesítette a lelkes lények között is immár kötelező áruviszonnyal. Nem csoda, ha kétszázötven esztendő múltán olyan
őrjítő hallucinációk támadnak rá olykor-olykor New York, Tokió, London, Milánó, Sidney, Rio (s titkon Moszkva) hemzsegő utcáin a milliófejű, magányos tömegre is, mint annakidején mitikus ősükre az elhagyott
szigeten. Vonzóbbak, sokkal vonzóbbak a korábbi regealakok, írja az idézett Ian Watt – (s nem véletlen, hogy éppen egy amerikai írja) —: Faust,
Don Juan, Don Quijote, akikben a tudás, szerelem és nagylelkűség szertelensége, hübrise testesül meg, mint a vagyonszerző Robinson Crusoe, a
maga istenfélő szorgalmával és leereszkedő jóakaratával Péntek iránt!
Hitvallás és allegória volt a regény; nemzedékeken át borzalmas testilelki próbatételekre, tűrésre, kitartásra és nyaktörő vállalkozásokra edzette
az angolokat. Defoe azonban a valóság hatalmában élt, realista a körme
hegyéig. Tudta, mi a kenyérharc, tudta, milyen kegyetlen az élet a sze123

génysoron. Paradox módon csak úgy menthette meg a nemesítő munkáról
szóló, puritán erkölcsi mesét, hogy hőse a hajótörés által évtizedekre kihull az élők közül. Ráadásul olyan beindító tőkével a hajóroncsból, amit –
s erre kajánul jó néhányan rámutattak a könyv megjelenése óta – legtöbb
kortársa elirigyelhetett volna. Dehát ő nem is akart soha pucér Nemes
Vadember lenni! Mihelyt azonban Defoe, az író visszatér Londonba vagy
a kontinensen s az amerikai ültetvényeken kalandozik, ismét szemesé a
világ: regényeiben a dörzsöltek átejtik a hiszékenyeket, az elszántak kifosztják a balgákat, lopnak, csalnak, verekednek s aztán rettegve a Sátán
karmaitól, magyarán: vénségükre, halálfélelmükben megtérnek. Így végzi
Singieton kapitány, a kalóz, Moll Flanders, a tolvaj ringyó, Jack ezredes,
az útonálló s Roxana, a fényűző kitartott nő. Milyen messze vagyunk a
balzsamos szigeti levegőtől, a papagálytól, vadkecskétől és napernyőtől!
Egy börtönviselt ember mesél az életről a tizennyolcadik század elején,
kecses formákkal a felszínen, barbár szokásokkal a mélyben, vérré vált
képmutatással a vagyongyűjtő puritánokban. Magamat kell idéznem egy
másik tanulmányból. Igazi író, még ha akar, se tud hazudni. Közkeletű
igazság ez, nem én találtam fel.
MEGHALNI hetven évesen, eladósodva, bújva visszatért a St. Gíles
plébániatemplom alá, a Kötélverő utcába. ,,Letargia” volt a halál hivatalos
oka; ma úgy mondanék, hogy végkimerülés. Közel négyszáz önálló művet írt, legalább háromszáz másikat is neki tulajdonítanak, nem vállalkozott még ember, valószínűleg nem is fog soha a teljes kiadásra. Vegyük
hozzá lovaglásait a szörnyű rossz utakon, kilincseléseit, lapulásait, a börtönt és kalodát. Jól eshetett neki az anyaföld.
Bumhill Fields-en helyezték el, a puritánok külön temetőjében, a sírkő
később eltűnt, csak a második világháború alatt bukkantak rá egy kikötővárosban. Hogy került oda? Még a sírköve is utánozta Robinsont! Egy
kerítésbe volt befalazva. 1958 óta Stoke Newington őrzi ereklyeként, műveinek minden nyelven gyűjtött kiadásaival együtt. Magyar fordításuk
még nincs. 51
Fehér gúla áll az elveszettnek hitt eredeti kő helyén; a múlt században
állították fel. Bunhill Fields eldugott kicsi zöld sziget a Cityből harsogva
kikanyargó teherforgalmi utak közt. London romantikus költészetének
egyik titka a békés foltocska, egyik a sok közül. Süllyedő, álló kövek tövében, sírkőlapok nélkül nyugszanak a régi puritánok, csattos bibliához
hasonló főkönyvek aprószentjei. Nevük lehámlott a puha kőről. A ker51

E sorok megírása óta birtokukban van a Moll Flanders fordítása s a Robinson három
magyar változata.
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tésztől tudom meg, hogy itt fekszik John Bunyan, a látnok üstfoltozó,
Isaac Watts, a zsoltárköltő és William Blake, akihez nem kell jelző. Tenyérnyi sűrű liget a temető. Éktelen szögecselés és csattogás hangzik be;
túl a lezárt emlékkerten emelkedőben vannak a romokon a felhőkarcoló
üzletházak, a kereskedelem őrtornyai. Háromszáz évvel a Nagy Pestis és
a Nagy Tűzvész után a Nagy Bombázás is meglátogatta ezt a tájat s szinte
a szemhatárig eltűntek a Defoe-látta utcák. De a város életereje olyan
iszonyú, mint hű fiáé, a plebejusé, aki zömök volt, sötétbőrű, sasorrú,
hegyesállú, nagy varral a szája szélén. Ahogy a körözőlevél mondja.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Juan és Quijote 52
– Simon Tamás emlékezete –
A könyv 53, amely nikotinlázas éjszakáimon minduntalan lekerül a polcról,
poszthumusz mű: Simon Tamás első és utolsó munkája. Tizenhat éves
korában írta meg drámai költeményének első változatát és húszesztendős
volt, amikor hirtelen halála előtt néhány héttel befejezte, vagy abbahagyta
a dráma végleges kimunkálását. Simon Tamás Don Juan-ja, melynek elkészültében az egyszerű olvasónál nagyobb, a bábánál kisebb részem volt,
az idő és távolság hűvöséből szemlélve nem idomul annak az óceánnyi
medernek arányaihoz, amelybe szerzője szánta. A Don Juan írójának sorsa és példája azonban megéri, hogy fogadatlan és feledékeny
Eckermannak szegődjem hozzá.
Életének eleje, amelyet csak hallomásból ismerek, szokványosnak látszik. Apját munkaszolgálatosként hurcolták a frontra, ahol éheztették és
halálra kínozták. Édesanyját a fasiszták hurcolták el, de ő visszatért a haláltáborból és újból férjhezment. A kilencéves fiú a gettóban vészelte át a
nyilasuralmat; koplalt, fázott és nem talált különösebb gyönyörűséget
abban, hogy büszkén vagy bármiképp viselje zsidó sorsát – lelke mélyén
talán még azonosult is üldözőivel. A gettó kiszolgáltatott népe öregekből
és betegekből állt, az ellenállásra képes fiatalját már régen a frontra vitték.
Az idősebbek önként vagy kényszerből, de egész életüket gettókban töltötték és egy túlvilági üdvösség reményében letargikus egykedvűséggel
fogadták el az evilági irtózatot. Tamás nem ítélte meg őket, de szemében
éles fény volt a részvét – nem azonosulhatott velük.
A háború, az ostrom és az üldöztetés emlékei később képzetekké, mi
több, kényszerképzetekké váltak; elbeszélésük és felidézésük mindent
kitöltő életcélnak tetszett, a borzalom költői átlényegítése már-már benső
felszabadulással kecsegtetett.
Simon Tamás, amikor 1952-ben megismertem, jobbára csak olyan emberekkel érintkezett, akik hasonló élmények terhét hurcolták és a gyógyulást is hasonló ambivalenciával keresték. Sohasem fejezte be a gimnáziumot, nem volt hozzá sem kedve, sem ideje. Egy ellenszenves tanár gyapjúruhájának meggyújtása miatt kizárták az ország összes tanintézeteiből –
52
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Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 4. számában.
Simon Tamás: Don Juan. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1957.
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a határozatot egykedvű lemondással vette tudomásul. Felleghajtó köpenyt
öltött, kéthetenként borotválkozott, versei és drámatöredéke kéziratát lobogtatva írószövetségi tagságért folyamodott és megszöktetett egy
tizenhatesztendős gimnazista költőnőt. A de facto házaspárt a szülők felkérésére a rendőrség körözte, Simon álszakált öltött, felesége parókát, egy
rómaiparti csónakházban laktak és verseket írtak napszámra. A szemfüles
nyomozók végül is rájuk akadtak és a házasságot rendőrségi segédlettel
nyomban törvényesítették. A fiatal pár tisztesebb lakás híján egy gellérthegyi barlangba költözött. Odahordták bútoraikat: két tábori ágyat, és egy
barokk íróasztalt, a bejáratot helyettesítő sziklára az ifjú férj névtáblát
erősített: Simon Tamás és Kemenes Inez, költők.
Simon Tamás ebben a barlangban látott Don Juan-jának átírásához, az
első, prózai változatból Heltai Jenő tanácsára verses színművet formált. A
barlangból járt az irodalmi lapok szerkesztőinek nyakára, sakkversenyekre, szerzői estekre, a barlangban rendezett hetedhét országra szóló mulatságokat, amelyek lármája a népművelési minisztériumig és a legfelsőbb
ügyészségig is elhallatszott. Végül az ügyészség szerzett nekik lakást,
illetve egy sötét és fürdőszoba nélküli odút a Leonardo da Vinci utcában.
Otthonuk volt már, Inez első gyermekét várta, de a szerzői jogdíjak csak
nem futottak be. Tamás a házmesterek szakszervezeténél kapott könyvtárosi állást, ahol a tagság természetesen nem olvasott. A betűéhes költő
könnyen segített magán – a könyvtár forgalmának fellendítése helyett
hazacipelte a könyveket, majd lemondott tisztségéről, elhatározta, hogy az
irodalomnak és az irodalomból fog élni.
Versei a szerkesztőségekben terpeszkedő, lipótvárosi polgárokból
marxistává vedlett írásszakértőknek nem kellettek, csak Heltai Jenő és
egy különös körülmények között kialakult barátság folyamán, Erdélyi
József bíztatták, Képes Géza is segítette a Rádiónál, amíg ott volt. Életében három-négy verse láthatott nyomdafestéket: a Szabad Ifjúság és az Új
Hang közölt néhányat. Az Irodalmi Újság többszörös drótsövényén nem
sikerült átvergődnie. Költeményeit ciklusokban írta, kéziratok helyett
összefűzött kötetet vágott e szempontok fogságában vergődő szerkesztők
asztalára. A cikluscímek még pártfogóit is elrettentették. A „Körút dalai”
és a „Gettó énekei”, noha kisebb súrlódási felületet mutattak, mint a hízelgő vagy leleplező költészet ezidőben megjelent példái, veszélyesebb
tabukat érintettek, mint amazok.
Simon egyébként nem volt eredeti költő, verseiből bajos lenne egy jó
kötetrevalót összeállítani. Korán kezdett olvasni és túl sok nyelven: Heine
hetykeségét és Heltai báját, Morgenstern rémálmait és Bialik kétségbe127

esését sohasem ötvözte elemeire-bonthatatlan egyéni stílussá. Legjobb
költeményeiből is kölcsönzött sorok kandikálnak, hiába volt a látomás
sajátja, a világirodalom és kivált a XIX. század mankóira támaszkodott.
Anakronisztikus költői modorát könnyedén értékesíthette volna, ha politikai versek írására szánja magát és nem lelkiismereti kétségek tartották
vissza – az állásfoglalás iránti irtózatát nem tudta legyőzni. Politikai elveit, ha voltak, stíluskritikájával fejezte ki. Nemegyszer a napilapokban
megdicsőült szerzők fülehallatára bizonyította, hogy a becsületes szándékkal írott reformista vagy akár forradalmi politikai versek éppen olyan
silány anyagból szövődtek, mint hízelgő elődeik. Simon Tamás, ha életben marad és megöregszik, a magyar költészet hadtápterületén húzódhatott volna meg, bár maga azt hajtogatta, hogy ha huszonegy éves koráig
nem ismerik el a legnagyobb magyar költőnek, nem lesz miért élnie. A
fiatalságával és magányával magyarázható egetverésre egy mentsége volt;
műfordításainak hűsége és hajlékonysága valóban a legnagyobbak társaságába emelhette volna. Büszke volt és hiú, semmit sem vetett úgy meg,
mint a kínálkozást. Abban a korban, amely a költőket vélt vagy igaz kötelességek vállalására kényszerítette, Simon Tamás úgy vállalt egy
magasabbrendű költői hivatást, hogy kötelességéről, amíg erre hatalmi
szó vagy a közvélemény kényszerítette, nem vett tudomást.
Nyilvánvaló szkizofréniája volt, de betegségét ismerte és ha kellett,
fékentartotta, a Don Juan-ban még költői kifejezéséhez is eljutott:
Gyilkos kísértet jár vissza: a múlt.
Ó, mily átok! a legnagyobb talán,
Ha egy emberbe két lélek szorult.
Az újabban hárshegyi idegszanatóriumnak nevezett elmegyógyintézet
csendes osztályán, egy orvosoktól és betegektől egyaránt kímélt szoba
magányában fejezte be a Don Juan utolsó ránkmaradt változatát. Nem ő
volt az egyetlen magyar költő, aki akkoriban az elmegyógyintézet üvegházi világában keresett és talált alkotó nyugalmat – amikor a világ a bolondját járta, a bolondok háza egészséges elmét őrizhetett.
Micsoda eszeveszett bátorság késztette a húszéves költőt arra, hogy
Tirso de Molina, Moliére, Byron és istentudja még hány nagy költő után,
a szokványos Don Juan történet részleteit másolva, erről a tárgyról írjon?
Mivé válhatott e téma az ő tapasztalatlan kezén? Megérett-e egyensúlyérzéke, megerősödött-e önfegyelme, egyéniséggé döngölték-e a fejjel megrohamozott falak?
Simon Tamás az előadás legkisebb reménye nélkül írta meg darabjának első, prózai változatát és mire a dráma verssé vált benne, a megjelen128

tetés reményéről is lemondott. A jelen állapotában százhatvan oldalnyi
színmű előadásra alkalmatlan, bár részletei kiváló drámai érzékről, a
színpadi technika és színészi játék nem mindennapi ismeretéről tanúskodnak. A csúfolkodóan romantikus, páros rímelésű, érzelmi tetőpontokon
jambusba szökellő dráma olvasmányemlékek meg nem emésztett maradványait tárja fel.
A főhős első felvonásbeli monológja:
Ismerjük már e föld s az ég csodáit,
S éppoly hülyék maradtunk mostanáig,
Mint apáink e barbár földeken,
Kik élni tudtak csak, – jól élni nem ...
Goethe Faustjának nyitómonológjára üt:
Durchaus studiert mit heißem Bemühn,
Da steh ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug, als wie zuvor;
talán nem is rejtett, nem is szégyenlett hasonlatossággal. Ugyanebben a
felvonásban másik négy sor a középkori héber elégiák, különösen a spanyolországi száműzetéséből Cion-ba vágyó Hálévi hangját idézi:
A mi Hazánk testét sakálok tépik;
A mi népünket szétszórta a szél;
A mi erőnk falat csak másnak épít;
A mi nyelvünk csak bennünk él, ha él.
Heltai Jenő verses játékainak tiszta rímeit éppenúgy kihallhatjuk ebből
a drámai költeményből, mint Szabó Lőrinc életfilozófiájának dörömbölését, amelyet egyébiránt megvetett.
Eklekticizmusára azonban mentséget ad, hogy ha rokoncsillagok jegyében fogant is, a mű Simon Tamásé – ha kitaposott ösvények keresztezik is koncepcióját, a mi korunk kínjait és válságát foglalja magába. Ennek a Don Juan drámának a hőse ugyanis nem a legendáshírű szevillai
nemesúr, hanem egy apától származó féltestvére, a szevillai gettóban élő
zsidó orvos fia. A fiatalember kitörni készül atyái önként vállalt, de kívülről is körülsáncolt börtönéből:
Ima ... Csak Őt, csak Őt dicsérjem váltig,
Mert szabad volt dicsérnem mostanáig ..,
Dicsérd, dicsérd, és ő mit ad neked?
Görnyedt hátat, rabszolga életet.
E szolga nép nyomorék istenét
Tovább miért, miért imádja még?
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Az igazi Don Juan hirtelen halálának híre alkalmat ad a fiatal zsidónak,
Dávidnak, hogy közösséget változtasson. Arcának vonásai elhitetik, hogy
Don Juan visszatért és a zsidófiú, elnyomóival azonosulván, végre azt az
életet élheti, amelyet a sajátjának hisz:
Szeretni minden szerelmes helyett!
Végigkóstolni a föld minden ízét!
Fellobbantani milliók tüzét!
Végigszenvedni százezrek szerelmét.
És végigélni ezrek életét!
A donjuani kalandok, amelyek rendszerint az ördögi hedonizmust kárhoztatták vagy a korabeli erkölcsök tarthatatlanságát példázták, a zsidó
Don Juan történetében a közösségi terheket elutasító egyéniség kiteljesítését szolgálják. A nemesi hős, bármily vakmerő tettre vállalkozott is,
csak saját unott környezetének mutathatott csipiszt és ha a bohó férjek
eszén túljárt, csak egyéni ügyességét bizonyíthatta – a zsidó fiú népének
elnyomóin állt bosszút, ha nemesúr képében ágyukba furakodott, A zsidó
tudomány és gondolat kisebbségi helyzetben természetes felsőbbrendűségi tudatát elutasítja ugyan, de helyében karddal és szerelmi hódításaival
igazolja fajtájának evilági egyenrangúságét. E Don Juan legendája végső
soron Ruy Blas sorsának tanulságával szolgál.
A hős büszke magányát csak sikerének tetőfokán viselheti el – az elhagyott és megvetett közösség vonzása az elkeseredés óráiban ellenállhatatlan. A szertelensége miatt bajbajutott Don Juan ismét Dáviddá vedlenék,
hogy megmentse testvéreit a gettót fenyegető csőcseléktől, azt a szerelmet, amelyben ő válik védtelenné, népében találja meg, de a hajdani társak inkább vállalják sorsukat, sem hogy az ő kardjára bízzák magukat:
Hitehagyottat nem segítek!
Ki elmegy közülünk, mind áruló;
S gyáván szolgálja ellenségeinket
Minden népétől elpártolt zsidó.
Dávid kívánságai teljesültek, kísérlete sikerült. Leszámolnivalója csak
önön természetével maradt, de kétlelkű maga-magát nem képes megváltoztatni. A zsidófiú, Don Juanként és Don Juan helyett, a győzelem tudatával száll pokolra.
„Önmagából – állapítja meg Hegedűs Gézának a drámához írt előszava
– kétféleképpen léphet ki az ember: vagy hazudik, vagy öngyilkos lesz.
Don Juan ebben a drámai költeményben egy egész életet hazudik magának, Simon Tamás halála pedig legalábbis nagyon hasonlít az öngyilkossághoz”. A rendszer, amely másokat arra kényszerített, hogy egy egész
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életet hazudjanak maguknak, Simon Tamásnak csak a második alternatívát hagyta meg.
1956 március huszonhatodikén hunyt el, ez a halál azonban csak hasonlít az öngyilkossághoz. A kiadók és színházak szerény előlegei ekkor
már elfogytak, az Irodalmi Alap a költőt nem találta tőkebefektetésre érdemesnek. Tamás jobb híján otthon ült, felesége havi négyszáz forintos
bérért kosarat font egy szövetkezetben. A tehetősebb barátok hirtelen irritálónak találták a sarokbaszorított ember viselkedését; jó ürügy volt arra,
hogy elhagyják. Az SZTK orvos csak altatókat rendelhetett ingyen recepten – táplálékot nem. Tamás, ha éppen nem írt, szevenálos önkívületbe
menekült gyomrának követelődzése elől. Egyre nagyobb adagokra volt
szüksége és reggelenként egyre későbben ébredt fel. Józan óráiban azonban újabb drámák terveiről beszélt. Vidám volt – és életében először szerény is. Akik ismerték tanúsíthatják, hogy bár a halál gondolatával mindig
játszott, az öngyilkossághoz szükséges hirtelen impulzus hiányzott belőle.
A boncolási jegyzőkönyv teljes legyöngülést és ráadásul lappangó tüdőgyulladást állapított meg. Az orvosszakértők véleménye szerint a testben talált szevenál mennyisége jóltáplált és egészséges emberrel nem végezhetett volna.
Miért szépítsük a véget? Simon Tamás a szó legszorosabb értelmében
éhenhalt.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Egy akadémiás városban 54
– A leideni találkozóról –
„HOLLANDIÁNAK Leida nevű akadémiás városában egy magyar deák...” kezdi egyik anekdotáját a Nagyenyedi Demokritusban Hermányi
Dienes József, odavaló főpásztor és vidám tudós ember. 1759-ben jegyezte le, másik háromszázöt történet mellé. De ezzel a mondattal kezdhette
volna tréfáját száz év előtt is, a tizenhetedik század derekán, sőt, akkor
lett volna csak igazán találó indítás. Volt idő, amidőn a leideni diákok
közel egyharmada Magyarországról, nagyobbára a fejedelmi Erdélyből
került ki. Itt tartotta meg idén nemzetközi magyar találkozóját a Hollandiában működő Mikes Kelemen Kör. Régi menekültek alapították az egyesületet, amely kicsiben úgy, mint hajdan a velencei szenátus nagyban,
kiváló friss erők, ezúttal fiatal menekültek meghívásával egészíti ki magát. Tavaly Doorn volt hasonló baráti torna színhelye, a szintén magyar
emlékektől édes Utrecht közelében.
Mintegy félszáz fiatalember gyűlt össze nyolc országból, egy hétre.
Hazájuk elevenedik meg ilyenkor, akárhol találkoznak, norvég sítelepen,
hollandiai vízi kastélyban, német várban vagy olasz hegyi üdülőn. „Senkise viheti magával hazáját a cipősarkán” – mondta megvetéssel Danton a
francia mágnás menekültekről; a cipősarkon csakugyan nem, de a szívben, a nyelven igen, amint röviddel Danton halála után is kiderült, hiszen
a Konvent uralmától Napóleon bukásáig, jó húsz esztendőn át emigrációba húzódott a francia irodalom színe-java idegen földeken fordított új
lapra a szellemük: a Romantikára. A szétszórt magyar fiatalság évente
háromszor-négyszer e gyülekezőkön veszi számba változó gondjait s elütő színeződését. Mert hiszen a menedékadó ország szokásai, törvényei,
előítéletei, csókjai és ütései mégis csak „lefestenek” a legényekre; mulatságos, hogy pár év után az öltözetről, hanghordozásból és tartásból milyen könnyű kitalálni négy-öt diskuráló s egyformán bősz magyarról: melyik a „francia”, melyik a „német”, melyik a „skandináv”, melyik az „angol”, melyik az „amerikai”. Számolni kell apróbb-nagyobb válságokkal,
keserűséggel, lázadozással s néhány elhullással, mégis bizonyos, hogy
1956 menekültjei jobban boldogulnak végzet-adta két hazájukkal, szívük-
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ben az anyafölddel, cipősarkukon ezzel vagy azzal az újjal, mint őseik a
Világosra következő évek alatt.
Több okból.
Sokkal fiatalabbak amazoknál; könnyen és elevenen mozognak, az
idegen nép és idegen föld még pezsdítő ajándék szénsavas lelkűknek. S a
világ is többet tud velük kezdeni, nyájasabb és nyíltabb, mint száz év
előtt, sokkal jobban tudja – s nemcsak az értelmével, hanem minden idegrostjával –, hogy miről van szó, hiszen a befogadók, hiszen az egész emberiség sorsa is bizonytalan, a nyugati vagy észak-amerikai menedéknyújtók is maholnap ugyanolyan emigránsok a földönfutást, szökéseket, pusztulást gyártó huszadik századi történelemben, akárcsak a magyar ifjú,
akinek immár két nyelv szálai: igen-nem, yes-no közt kell, hogy járjon, új
életet szőve, az elméje. S a mai fiatal menekültek, szemben bujdosó őseikkel, Nyugaton idősebb eligazítókra leltek, az idegen élet megviselt és
edzett, fanyar és szívós veteránjaira. Rendszerint őket szokták megkérni
vitaindítónak e találkozókon. Ők fecskendeznek józan és kijózanító szemléletet az ábrándjaikba. Vagy éppen megfordítva. Olykor a fiatalok könyörtelen szembenézése a valósággal riasztja a valóságra a nemzedéknyivel öregebb ködlovagokat, múlton merengőket, régi dicsőségen rágódókat. Ha valahol, e találkozókon lesz a porhanyó-málló emigrációból két
hazát hordozó és vállaló, szívós diaszpóra, hogy Kerényi Károly megragadó, költői hasonlatával éljek. Ezeken tart lépést magyar és európai mivoltával, a magyar és európai helyzethez mérve egyaránt változó problémáival a holland-magyar, angol-magyar, belga-magyar, francia-magyar,
svéd-magyar, osztrák-magyar ifjú. Említek egy példát. A jelek szerint
1959 volt átmenetileg az utolsó esztendő, amikor nyilvános vitákra kívánkozott ki az 1956-os forradalom, amikor kerekasztalnál próbálták tisztázni az eredetét, különböző elemeit, egyetemes társadalomtörténeti jelentőségét idegen népek szemével, eszméltető jelentését magyar szemmel, a
külföld mulasztásait, a magyarok tévedéseit s tovább vihető örökségét,
amelynek Magyarországon a bebörtönzött Bibó István, idegenben a nemrég tragikusan elhunyt Zádor István volt a legjózanabb számbavevője.
Leidenben is, másutt is az volt a benyomásom, hogy homályos, de a történelem során gyakran bevált, közös ösztönnel a csodálatos év lehúzódik
telelésre a szívekbe, másfajta kérdések, gondok inkább védő, semmint
ártó hótakarója alá. Bízzunk az efféle ösztönben, amely titkos átvitellel,
jeladások és üzenetváltások nélkül is nyilván összeműködik a kibocsátó
nép: az otthonmaradottak magatartásával. Négy esztendő, úgy látszik,
olyan távlat, amely egyszerre túl kicsi és túl nagy, hogy négy-öt, negy133

ven-ötven magyar összehajoljon tűnődő tisztázásra. Velünk van a forradalom, velünk vannak Bibó és Zádor írásai s talán köztünk él az a fiatal ember, aki a neki tetsző órában mesterien elkészíti az 1956-os forradalom
világpolitikai és magyar mérlegét.
Magam ezúttal megint tapasztaltam, hogy mennyire lepergett a fiatalokról a bárdolatlan ítéletekre kapató gondolkodásmód, a legfogékonyabb
éveikre rontó sztálinizmus. Vitaindító előadásom a politikai és társadalmi
romantika eltorzult örökségével foglalkozott, a nemzet- és népszabadító,
világmegváltó apostoli hit balsorsával Rousseautól napjainkig. Ha zárt
filozófiai iskola nem is, egész sereg ragyogó elme kérdi független egyetértésben Harvardtól Oxfordon és Párison át a jeruzsálemi egyetemig,
hogy Úristen! mi történt az utolsó százötven évben, mi lett a
jószándékkal, annyi nemes akarattal, miképp végződött az új Aranykorért
szenvedő, fáradó, olykor vértanú igyekezet totalitárius demokráciában,
demokratikus centralizmusban, nevezzük ahogy akarjuk, szóval olyan
boldogító rendszerben, amelynek már csak a hatalmi eszköz szent és
semmi az eredeti cél: a láncaitól megszabadított ember. Vértelen, víg csatatérré alakult át a szoba a leideni vízi kastélyban, amint a fiatalok – tudtukon kívül nálam jóval nagyobbakat bírálva – finom érzékkel az árnyalások s a dolgok lappangó, sokoldalú értelme iránt, pontosabb fogalmazást,
óvatosabb ítéletet kívántak, ezzel is tanúskodva, hogy nem akarnak sommásan bánni sem a múlttal, sem életünk szorongató problémáival s nem
hajlandók dialektikus angyalokra és ördögökre osztani a múlt század vitatható mestereit. „Szabadgondolkodók” eszmecseréje volt ez a vita, a
szónak nem dogmatikus, hanem módszertani értelmében, a
messzianisztikus politikai romantika eltorzulásairól.
A TALÁLKOZÓ első napját a századik halálévfordulón gróf Széchenyi Istvánnak szentelték. Nem szónokias emlékének, hanem e bonyolult
lángelme néhány problémájának. Iványi Grünwald Béla, a Londonban élő
történettudós, Széchenyi legjobb ismerője indította el a megbeszélést,
amely különösen apa és fiú: Ferenc és István viszonyáról, e viszonyból
fakadó bűntudatról és feszültségekről, Széchenyi szabadon válogató,
szintétikus gondolkodásáról, nyugati mintaképeit is bíráló, mély emberiességéről s a Döblingből irányított, titkos felvilágosító munkáról tárt fel,
több évtizedes kutatásokra támaszkodva, új tudnivalókat. S arról, hogy
Széchenyiben van egy alaposan elhanyagolt, hatalmas írónk. A következő
nap Kerényi Károly, a világhírű hellenista nagyvonalúan felépített önéletrajzi keretben foglalkozott az újfajta magyarságtudattal, e tudat kialakulására döntő harmincas években, amikor legjobb íróbarátai: Németh László
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és Szerb Antal pislákoló fényű szellemi szigetekre szorultak, ő pedig görög földön felfedezte ősi életüknek a magyar parasztsággal rokon gyökereit. Előadásához – a lélek logikájával – a találkozó záró előadása kapcsolódott legjobban, Szabó Zoltáné a népi írókról, gondosan szerkesztett, bő
szemelvényekkel, amelyekből nemcsak a forrongó népi magyarságtudat
bontakozott ki, hanem a papíron végrehajtott demokratikus, eszmei új
honfoglalás is a fiatal Erdélyi József, Erdei Ferenc, Féja Géza, Kis Lajos,
Kodolányi János, Kovács Imre, Németh László, Veres Péter írásaiban,
Illyés Gyulával és Tamási Áronnal a végső, költői szó jogán. Megindító
hatásuk még ma, közel egy emberöltő után s a jámbor Leidenben is felkavarta a hallgatókat; ha valamiben, az ilyen hosszantartó hullámverésben
rejlik egy nép szavakká nem önthető, pusztíthatatlan élete, egyetértése,
frigykötése öregek s ifjak közt. A régi menekültek közép-nemzedéke is
állított két vitaindítót. Kibédi Varga Áron, az amsterdami protestáns egyetem francia lektora a magyar versalkatot vizsgálva általában a vers tovasikló lényegét próbálta megragadni elegánsan kezelt, közvetlen hangú
tudással; Bikich Gábor hitújításkori és barokk nyelvünk szenvedélyes
búvára és szerelmese a külföldi magyarság nyelvromlásával foglalkozott s
az idegenben és Magyarországon most írt művek összevetése után óvatosan bizakodó eredményekre jutott. Leidenbe várták Veress Sándort, a
Bernben élő nagy magyar zeneszerzőt is, ő azonban, magas lázzal ágyhoz
verve, kénytelen volt táviratilag lemondani. A viták után, egyik este lepergették Márton László angol segítséggel, Angliában készült két rövid
filmjét; az egyik, amelyet Vas Róberttel írt, egy magyar menekült első
londoni napjáról szól, a másik a halálos ítélet ellen. Wilde híres readingi
balladájából kiindulva, angol diáktársával írta e másodikat. Ugyancsak a
viták után, mintegy vizsgajutalom gyanánt, került sor a Fából faragott
királyfi lemezfölvételének a meghallgatására. Három festő: az Amsterdamban már régebben megtelepült s intellektuálisan is erősen felkészült
Flór Ede s az Angliában élő Herpay Zoltán és Kaposi Ödön – két friss
menekült – mutatta be válogatott képeit az előadó teremben; tárlatnyitásukon holland újságírók és leideni vendégek is résztvettek.
ÉS VOLT két irodalmi est, a vendégek rögtönzött bevetésével. Félig
tréfából, félig megszeppenve, inkább tréfából, mint megszeppenve azt
mondtam egyszer a forradalom után, hogy húszezer író Nyugatra tart.
Legalább harminc-negyven vérbeli van köztük.
Beszéljünk magyarul. Érzelgős kontárok árvalányhajas mezei csokrokat kötözgetnek, palotának beillő házat vásárolnak szemfüles, műkedvelő
kiadók. S a másik végleten vannak, akik megpróbálják angolul, franciául
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vagy németül kiárusítani sekélyes, silány világpolgári kacatjukat. De van
egy harmadik igazság is, a legfontosabb, az egyetlen, ami számít. A két
leideni estet ma nem tudták volna megtartani Magyarországon. Tehetségből persze futotta volna bőven; a kétszeresére is. De ki mert volna ilyen
komoran beszélni? Ennyire a tárgyhoz szólni? A tárgyhoz, amely a világ.
Csak lelkileg elpetyhüdő rabok nyugszanak bele az embertelen sorsba.
Minek elfogadni az életet úgy, amint van, ha közben százmillió áldozatot
követel az elmebajos század? S ha – például – a Hold felszántása közben
ürközi senkiföldjének nyilvánítják a magyar ember számára Kolozsvárt?
A fiatalok lázadása: erkölcsi robbanás, az Isten által akart másfajta élet
komor, de csüggedetlen jeladása. Nem elég nekik a szaporodó mosógép
Nyugaton, a szaporodó műhold Keleten. Ezért komorak. Párisban is,
Moszkvában is, Budapesten is, Leidenben is tudják az írók – már akik
méltók e nehéz rangra –, hogy nemcsak kenyérrel élünk. Párisban és Leidenben ki is tudják mondani, annyiszor, ahányszor akarják s akármilyen
keményen. Langyos istentelenséggel, hangoskodó sexiséggel és csalóka
társadalmi biztonsággal maguk körül, huligánok ricsaja, motorbiciklik
puffogása, jóléti hivatalok vezényszavai közt azért írnak, hogy beteljesedjék Rilke gyönyörű zárósora az Apollo szonettben:
Változtasd meg éltedet!
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Az Odeon utca árnyai 55
ULYSSES három éves volt, amikor először kikerültem Párisba. Shakespeare pedig hat. Nem a bolygó görögről beszélek, hanem a bolygó írről,
Joyce Ulysseséről. S nem London színházi mindeneséről Tudor Erzsébet
alatt, hanem egy párisi könyvesboltról. Shakespeare és Társai volt a neve;
1919-ben alapította egy amerikai papkisasszony, Sylvia Beach. Nemrég
jelentek meg az emlékezései; címnek megtartotta a cégét, amely két évtizeden át legendás nemzetközi postacím volt az irodalomban San Franciscótól Tokióig. A bolt 1921-ben átköltözött az Odéon utca 12. alá, ódon
metszetre illő, nemes arányú házba. Pár hét előtt, arra jártomban tapasztaltam, hogy orvosi műszerüzlet költözött a kegyhelyre. Páris megszállása
alatt a németek, talán egy tiszti egyenruhába bújt, mohó nyelvész vagy
irodalmár felbujtására, ki akarták fosztani, Sylvia Beach neszét vette a
szándéknak s egykét óra alatt eldugta a kincseit: leveleket, kéziratokat,
dedikált könyveket. Vajon miféle rejtekhelyre a roppant város sűrűjében?
Nem máshová, mint egy magánlakásba a ház harmadik emeletén. Az utcát Hemingway szabadította fel amerikai bakáival. Sietett tovább; számtalan boros és whiskys pince várt még felmentésre.
Hat éves volt a bolt, mikor a szomszéd Monsieur le Prince utcába költöztem, a Herceg Úr utcájába, kevéssé hercegi diáktanyára. Ahogy a sivatagi nomád leborulva köszönti a kelő napot, nekem is mindennapos reggeli rítusom volt a hódolat a könyveskirakatnál. Változó társasággal, cserélődő szirénekkel nagy sziklateste körül, ott kéklett az ióni tenger s a hellén nemzeti lobogó színével Joyce Ulyssese, az Egyesült Államokból és
Angliából eltiltott mű, amelyet Sylvia Beach nyomatott ki egy dijoni mesternél a szerző negyvenedik születésnapjára. A kiadáshoz előbb áldozatkész előfizetőket kellett összeszedni. Hemingway volt a rajongó papkisasszony egyik fő toborzója, különösen az éjjeli órákban. Lélektani vastörvény, hogy besötétedés után az étvágygerjesztő kortyok előmozdítják
aláírásunkat különböző olvasatlan gyűjtőíveken. Serkentik az
írodalompártolást. Sylvia Beach könyvéből kisül, hogy később Hemingway szervezte meg Ulysses becsempészését Kanadán keresztül az Egyesült Államokba is. Az életet sokfelé, sokféleképpen lehet kockázatos arénának tekinteni, nemcsak a véres andalúziai porondon.
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Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 5. számában.
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Valéry Larbaud volt az angolnyelvű bolt francia keresztapja. E név, kitűnően lefordított, gyöngéd kis regénye: Fermina Marquez révén talán a
fiatal magyaroknak is mond valamit. Nemzedékünk valamikor a legjobb
fajta, világjáró francia kozmopolitát szerette benne. Honfitársai közül
sokan versengtek e rangért a huszas években. Cendrars, Duhamel, Clide,
Maurois, Paul Morand, Jules Romains, Supervielle, hogy kapásból mondjak pár nevet. Akkor még szinte egyformán fénylettek; nem lehetett rögtön tudni, melyik a tömör arany, melyik a réz, hamis aranyporral befújva.
Megszabadultak az Édes Franciaország igézete alól, szűk lett nekik Isten
kedvenc gyümölcsöskertje, belehemperegtek óceánok szelébe, elmerültek
idegen nyelvekben. Ugyanakkor seregestől költöztek kezdő amerikai írók
a Szajna-partra. Két lelkes kozmopolitizmus: egy öreg kultúra megfiatalító s egy fiatal kultúra érlelő kozmopolitizmusa udvarolt egymásnak párisi
műtermekben, tárlatokon, képkereskedőknél, kísérleti színházakban, pille
életű irodalmi lapok körül, zug nyomdákban, de a fő találkahely mégis
csak az Odéon utcai könyvesbolt volt. Gyakran meglestem a kirakaton
vagy nyitott ajtón keresztül, hogyan szaglásszák egymást nagy nyájaskodva francia oroszlánok, angol tigrisek, chicagói párducok. Pesten aztán
kiderült, hogy kint jártában ugyanezt tette Gyergyai Albert, Halász Gábor
és Szerb Antal is. Akkor még hitt az ifjú levita a Nagy Emberben, a
Lángészben, a Félistenben; kertrácson át leste, ha tett-vett a rózsatöveinél,
reszketve állt a küszöbén, becsengetett s aztán páni rémülettel elszaladt,
mint a pásztorfiú a mennydörgő, megszentelt ligetből. Félszeg volt az
egyik Nagy Ember, kötekedő a másik, nevetségesen szédült sajátmagától
a harmadik, de az olvasóknak mégis csak mélyebb örömük telt naiv csodálatukban, mint a mai egyenlősítésben. A titán is ember, persze, hogy ő
is csak esendő ember, neki is van egy könnyen megmászható, lankás oldala. Ám a huszas években még a meredek felükről nézték őket, arról,
amely bevehetetlenül a város s a nép fölé tornyosul, mint egy Akropolis.
Elhatároztuk, hogy – amint a székely mondja – kalákában, közös nekirugaszkodással lefordítjuk az Ulyssest. A tervből nem lett semmi; előbb
üszkei alá temette a szétharapódzó polgárháború a harmincas években,
aztán hernyótalpával ráhajtott a második világháború.
Sylvia Beach Princetonból, az egyetemi városból költözött át Párisba.
Első amerikai vásárlói bakaruhából vedlettek át írókká. Mert írók voltak
első vevői, barátai. Csak Párisig utaztak vissza a Somme-völgyből, ott
lemosták a lövészárok szennyét, sarát s beköltöztek egy olcsó hotelszobába. Egyik bátorítójuk, mentoruk: Gertrud Stein, az amerikai nyelvújítás
terebélyes, önhitt papnője már Párisban lakott, a másik: Ezra Pound akkor
138

költözött át Londonból, barátja és neveltje, a szintén amerikai T. S. Eliot
mellől. Otthon nem bírták elviselni sem az alkoholtilalmat, sem a kisvárosi erénycsőszöket., sem a törvényesített erkölcsi hajtóvadászatokat, sem
áporodott irodalmuk langymelegét. Számos folyóiratuk és kiadóvállalatuk
volt az önkéntes száműzötteknek, pici nyomdák, rövidéletű lapok.
Hosszúéletű folyóiratokat idegenben csak kényszerű, igazi száműzöttek
szoktak táplálni, védelmezni, láthatatlan hazát teremtve írásukkal a talpuk
alá.
Voltak, akik évekre megültek Párisban, mint Hemingway, egy kanadai
lap sporttudósítója, aki apjától egy vadászpuskát s – eltartani – népes családot örökölt, vagy Mcalmon és MacLeish, az „elveszett nemzedék” két
poéta szóvivője. Mások áthúzó vándormadarak voltak, mint Faulkner,
mielőtt végleg letelepült tanyájára egy hajdani ültetvényes állam
örökkétartó nyári viharfelhői alá; Thomas Wolfe, egy eszményi amerikai
haza nyomában európai kóborlásain, amelyek Mezőkövesdig elvetették;
az akkor még radikális Dos Passos, útban Spanyolország, Moszkva és a
Közel-Kelet között; a mélységesen latinizált és mélységesen moralista
Thornton Wilder, hibáján kívül egy darabig a finomkodó sznobok kedvence; a vajszívű, elkényeztetett, romlékony Scott Fitzgerald, aki a milliomos alkoholcsempészben, Gatsbyben megteremtette az amerikai plutokrácia legendás alakját, a regényirodalom önálló létű, más nagy figurái
mellé s Edmund Wilson, a falánk olvasó s fő eligazítójuk a követendő,
modern európai írásban. „Legtöbbjük Párisban lakik”, mondta róluk később Sinclair Lewis, meleg lovagiassággal, a Nobel-díj átvételénél, „legtöbbjük őrült egy kicsit, mint Joyce, de akármennyire őrültek is, nem alkusznak meg a kényeskedéssel, régimódisággal és butasággal.” Arra a
légkörre célzott, amelyből véres vargabetűvel: a nyugati harctereken át
fiatalabb írótársai elmenekültek. Félig-meddig öntudatlan, de nagyon szerencsés volt a választásuk. Franciaországot választották Anglia helyett;
teljesen idegen alkatú, idegen nyelvű írók követése közben nem lettek,
nem lehettek utánzóvá, epigonná. Miközben Flaubert, Rimbaud, Gide,
Proust árnyát kergették a kukorica- és búzaöv s a Mississippi-völgy nyelvén, olyan önálló s a mintaképektől elütő irodalmat teremtettek, hogy egy
nemzedék múltán nyomukba szegődtek a franciák, nem is gyanítva, hogy
régi francia mesterek felivott vére kering a bálványaikban!
Ültek az Odéon utcai könyvesbolt küszöbén, szóvirágokkal dedikálták
köteteiket és fényképüket a pulton, naivul hízelegtek a kétélű, ravasz hízelgéshez szokott franciáknak, oda címeztették Amerikából a leveleiket s
ritkábban a csekkjeiket. S megismerkedtek a bolt koronázatlan királyával,
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a naponta benéző James Joyce-szal. A tengerentúli önkéntes emigránsok
Sylvia Beachnél látták meg először az önkéntes ír száműzöttet. Tetőtől
talpig kopott és hanyag eleganciával s ujjnyi vastag lencsékkel a szemén
úgy ült ott, mint Pallas Athéné szent madara.
JOYCE, a triesti és zürichi angol nyelvmester és gyógyíthatatlan bohém, feleségével és két gyermekével akkor költözött át Párisba. Sétapálcáját forgatva s fejedelmi borravalókat osztogatva a tisztelők gyér adományaiból, immár közel húsz éve bolyongott idegen földeken. Magántanítványokat keresett Párisban, hogy megéljenek valamiből; helyettük sokkal
nagyobb gondviselésre bukkant. A leglelkesebb kismecenásra. Sylvia
Beach, puritán papok madárszemű kis ivadéka fejébe vette az Ulysses
kiadását. A regény, melyet egy amerikai s egy angol folyóirat részletközléseiből ismert a hatóság, állítólagos szeméremsértése miatt már tiltott árú
volt angolszász területen. Beach vállalkozásához francia, angol, amerikai
s más írók, irodalomrajongók összeesküvése kellett: az Odéon utcai öszszeesküvés. Ez volt Európában az egyén utolsó nagy győzelme a hatóságok felett. Ma már nem fafejű hivatalnokokkal, aktarágó hatóságokkal
mérkőzik, hanem dühös hitrendszerrel, ideológiával Keleten, elnéző és
jóakaratú egykedvűséggel Nyugaton. Reménytelen a győzelem. Máglyát
nem lehet nektárral eloltani, kocsonyába nem lehet szeget verni. Hőskor
volt a frivol huszas évtized, csak ma látjuk, hogy mennyire az volt.
Joyce jezsuita iskolába járt; nevelésük bélyegét, mint számos lázadó
tanítványuk, ő is mindvégig magán viselte. Amikor elszakadt az egyháztól, a kiszemelt szolga öntelt és önfeláldozó hevével fordult a vallás-pótló
művészethez, akárcsak egy szeminarista. 1904-ben hagyta el Dublint,
örökre. Nem véletlen, hogy egy másik kis nép önkéntes száműzöttje, a
honfitársaival szerelmes-haragos viszonyba összebogozott Ibsen volt
egyik korai eszménye, még norvégül is megtanult a kedvéért. Vidékiesnek tartotta s lefitymálta az ír függetlenségi mozgalmat – (amelyből később keresztes lovagja: Yeats is kiábrándult) –, mint a művészet önző,
szent szörnyetege csak a maga esztétikai játékaival törődött és kilenc-tíz
nyelv birtokában a szóvarázslat kimeríthetetlen titkaival. Pompás hallása
is segítette ebben. Joyce tenoristának készült fiatalon.
A játék persze halálosan komoly volt. Nagy messze Dublintől az emigráns kiírta magából a szülőváros traumáját, megszabadult tőle azzal, hogy
bejárható városból beláthatatlan rege-székhellyé tette. Három fő alak körül hullámzik a regénybeli nap: 1904 június 16 árapálya, sovány külső és
dús belső története. Ulysses s egyúttal a Bolygó Zsidó megtestesítője:
Leopold Bloom, a magyar származású ügynök az egyik, felesége, a hűt140

lenné vált. Penelope a másik, Stephen Dedalus, (azaz Telemachus), az
elszakadni készülő, fiatal író a harmadik. Joyce a homérosi hősregére
mintázott egyetlen nap történetébe összezsúfolta a nagyvárosi folklórét,
lezüllött népszokásait, tragikomikus szertartásait, kilúgozott nyelvét, széthulló kultúráját, sodródó-kallódó embereit. Hogy milyen tökéletesen, arról egy másik dublini író, a nemzedéknyivel öregebb G. B. Shaw tanúskodott legjobban. Negyven éve elmenekült a város borzalmai elől, felelte
Sylvia Beach felszólító levelére, hogy fizessen elő a készülő könyvre, de
valakinek egyszer mégis csak meg kellett írnia s a közölt részletekből
látja, hogy végre valaki csakugyan szembenézett a barbár borzalmakkal,
megírta s beleverte a dubliniak orrát saját mocskukba. „Korosabb ír úriember vagyok” – zárja levelét Shaw – „s ha azt képzeli, hogy ír ember,
éppenséggel egy korosabb ír kiad 150 frankot ilyen könyvre, édeskevéssé ismeri honfitársaimat.” Joyce megjósolta, hogy „az öreg nem fog
előfizetni” s jól mulatott a levélen.
Magyarázók magyarázóinak a századában élünk, könyvtártornyok tetejéig dagadnak a széljegyzetek félig kihűlt írókról. Legyünk hát. óvatosak.
Az Ulysses mindenféle kommentár és értelmező bányászgatás ellenére
óriási rögtönzés is, egy ír utcai hegedűs káprázatos ördögtrillái. Van egy
elmélet, hogy Joyce eredetileg a fiatalságáról szóló realista regénybe fogott bele, egyháztól, hazától, családtól való elszakadásának a történetébe,
olyasvalamibe tehát, amit korábbi könyvében, a művész ifjúkori arcképében is megírt. Túl az egyharmadán azonban ráunt a vállalkozásra s aztán
már csak játszott a nyelvvel, bolondozott az olvasókkal. Az elmélet hamis. De a könyv csakugyan tele van fitogtató verbális mutatványokkal;
nem volt soha senkinek hozzá fogható s már-már végzetes nyelvalkotó
képessége. Utolsó könyve a szavak végelrákosodásába halt bele.
Zenei hasonlattal éltem; maga Joyce, önjellemzés közben, kelta őspéldákra: a koraközépkori szerzetes miniátorokra gondolt. A Book of Kells –
a Kelisi Biblia – cirádái, cirkalmai, kacskaringói, indái, vonalbújócskái,
fonott betűi, humoros szörnyei, az ecset tetszelgő, tudós játékai szövik be
ezt az immár hős és hősiesség nélküli, de mélységesen irgalmas és humoros nagyvárosi Odysseiát. Az érzékeny füllel, ironikus éllel rögzített utcasarki, kocsmai, könyvtári, tengerparti, bordélyházi és hírlapi nyelvjárás
mellett, a regénynek erre vagy arra a helyére beillő célzattal, irodalmi
stílusutánzatok is vannak elrejtve. Ha valaki, Joyce bizonyosan jóbarátja s
becsülője lett volna Karinthynak.
Ne kerteljünk: megjelenésekor irodalmi előiskola kellett az Ulysses élvezetéhez. Megtoldotta az olvasó szokványos gyönyörűségét azzal a gő141

gös pót-gyönyörűséggel, hogy csak a beavatottak igazodnak el rejtett ízeiben. Dehát. műveltség kellett a huszas évek egész szépirodalmához, a
kihívóan tömény formában jelentkező expresszionista, freudista, szürrealista, szimbolista kísérletekhez, belső monológokhoz, formaromboláshoz.
Mi is, ennek az irodalomnak a tudói, melengető öntudattal trónoltunk a
Mátyás pincében s a Kárpátia söröző istállórekeszeiben a Ferenciek terén.
Párszor odajött Gelléri Andor Endre, frissen a Szomjas Inasok dicsőségével. Nagyon tetszett nekünk „tündért realizmusa”; mi neki sokkal kevésbé. ,,Maguk mindent olvastak, maguk bölcsek és beavatottak, maguk
nagy rabbik, de én magukat, Cs. Szabó úr – (önmagát is urazta) – mégis
kiírom”, mondta sötéten, örök kár, hogy nem váltotta be fenyegetését.
Joyce megszabadult a szülőváros nyomasztó ifjúkori emlékeitől, az
emigráns a nagyvilág országútján kiírta magából a kicsi hazát s közben
utolérte a hír; úgy kezdtek beszélni az üldözött, ünnepelt, átcsempészett
könyv szerzőjéről, mint egy prófétáról. Évek óta majdnem vak volt a szó
testi értelmében; most aztán megvakult belül és jelképesen is. Az emberek
és új élmények iránt. Utolsó nagy műve, Finnegans Wake a nappali
Odysseia folytatása és feloldása az éjben, az éjszakában éneklő vizeknél,
álmaink magzatvizében. De ez a könyv, ha egyáltalában könyvnek mondható, már nem az olvasóknak való. Vagy félmilliónként egynek. ,,Ne tessék lelőni a kritikust”, mentegetőzött annakidején a New Yorker munkatársa, „megteszi, ami tőle telik.” Joyce ebben az írásban megtagadta a
nyelvek felségjogait; a Finnegans Wake egy vak ember ékített áriagyakorlatai kilenc-tíz nyelv érzéki, összefolyó emlékeivel s a hangzáshoz igazodó, önkényes helyesírással, szófűzéssel, szóforrasztással. Amerikai egyetemi tanároknak való csemege; túrják-fúrják is hangyaszorgalommal. Van
hozzá elég kutató ösztöndíjuk.
Amennyire meg lehet ítélni, ebben a hatalmas álomjátékban szabadult
fel, néha lélekzetállító lírai hatással, Joyce rajongása a folyókért. Vajon
kelta vére ütött ki e folyó-fetisizmusban, az egykori druidák forrástisztelete? Lehet. Sose kell túl komolyan venni az ilyen mélylélektani gyanúsításokat. Alighanem jobban fején találták a szöget Shakespeare kortársai,
amikor föltették, hogy egyik embernek a víz, másiknak a tűz, harmadiknak a levegő, negyediknek a föld a rokon eleme, lélekrokona. Joyce rokona a víz volt; kiderül ez oldalakon és oldalakon átömlő, központozás nélküli belső monológjaiból is.
De lehet, hogy előérzet vezette. Partitúrának szánta a könyvet egy elképzelhető, jövendő hangos olvasói kultúra számára. Mert hiszen ahogy
mindennapi életünkben növekszik körülöttünk a géplárma, paradox mó142

don úgy nő a fül kifinomodó hatalma az irodalomban. Joyce sokkal jobban hat fennhangon, mint papíron; tudok néhány emberről, aki nem boldogult az Ulyssesszel, de gurult a nevetéstől, amikor lemezről hallotta
Molly monológját. S az Angol Rádió, már-már kihívó bátorsággal 1959ben Harmadik Műsorára tűzte a Finnegans Wake egyik zárt részletét. Azt
hiszem, csupán a rádió s a lemez lehet a két közvetítő Joyce e művének a
befogadására, amelyet a vak ember már egészen a fülével írt, a látó ember
gátlásai nélkül, fellázadva az írásszabályok ellen is.
Számolni kell végül egy olyan megfejtéssel, amelyre nyugati olvasó és
irodalombúvár nem gondol, de annál inkább gondolhatunk mi, magyar
írók idegenben. Joyce szakított gyermekkori hitével, hazájának szabadságharcosaival – (mindegy, hogy azok végül egy szűkkeblű, korlátolt szabad hazát vívtak ki) –, vakságában szakított a tárgyakkal s végül a harmincas években elsüllyedt lábai előtt, fogadott hazája: a művészetrajongó,
polgári Európa is. Nem maradt egyebe, mint az emlékezőképessége. Ebből szőtte maga köré, egy itókás kelta pók szorgalmával, elképesztő műnyelvét. Lehet, hogy ez a nyelv tökéletesebb, mint az ír, az angol, a francia, az újgörög vagy a héber, de többé már nem az élők beszéde. Egy elszakadt ember lelkiállapotára árulkodik.
EZZEL az önkéntes ír száműzöttel találkoztak legfényesebb órájában,
élete delelőjén a párisi amerikaiak egy önkéntes számkivetett nő könyvesboltjában. Gondoljuk hozzá francia barátaikat, szövetségeseiket s szaporodó, fanatikus híveiket budapesti sörpincékben csak úgy, mint tokiói
diáktanyákon. Irodalomtörténeti fejezet lett az emigráns találkozóból.
Kísérleti, kozmopolita évtized volt az Odéon utca hőskora; felmagasztalt értelemmel hatotta át a Szajna-part átmeneti hontalanjait. Az akkori
művésznegyedben is, a Montparnasseon, ha meg- toldjuk emléküket
olasz, spanyol, orosz, német, magyar, román festőkkel, szobrászokkal.
Sokan fiatalon elpusztultak s megöregedni egy se tudott igazán: a hol málé szájjal alkalmazkodó, hol duzzogó mai fiatalokhoz képest elszánt, rakoncátlan és szertelen kamaszok voltak. A túlélők mindmáig azok. Van-e
fiatalabb festő Picassónál? A Temze-partig kígyózik a várakozó sor több,
mint félszázadot felölelő londoni kiállításán; a sor tele van kortársaival:
húsz esztendős borzasokkal. S mire ad példát a kiállítás? Rontó-romboló
megújuló képességére, vad rügyezésre közel a nyolcvanhoz! Fiatalokkal
volt tele a londoni mozi is, ahol nemrég öreg cimborája, Cocteau egy bolondos filmben, filmvégrendeletében elbúcsúzik tőlük. S mi a búcsú? Intelem merészségre, bátorítás őrületre. Mikor fiatal volt, Cocteau bizalmasan közölte barátaival, az élő legnagyobb magyar íróval is, hogy óriási
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üreg és barlangfolyó van a párisi Madeleine templom alatt! A Potomak.
Akiknek nem száradt el a szívük, azok számára máig se apadt ki a titokzatos Potomak, hiába szállnak az évek a Madeleine templom felett.
Ezt láttam az Odéon utcai bolt kirakatüvegén, noha bent, a boltban már
orvosi műszereket árulnak,
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CZIGÁNY LÓRÁNT
Az értelmező szótár 56
„Nyelvész urak jobban tudják,
A költő jobban érzi.”
ARANY JÁNOS
Egy nyelv gazdagságát – többek között – a szókincs nagysága határozza
meg. A szavak funkciója fogalmak, képzetek nyelvi jelölése. Nyilvánvaló
tehát, hogy azon a nyelven lehet gondolatokat a legdifferenciáltabban
kifejezni, melyben a legtöbb szó van. Hogy melyik nyelvben van a legtöbb szó, azt eldönteni nem lehet, a nyelvtudósoknak nem is feladatuk,
hogy eldöntsék. De egy nyelv szókincsének gazdagságát mi sem bizonyítja „kézzelfoghatóbban”, mint az illető nyelv nagyszótára. Ha csupán ezt
vesszük figyelembe – a kézzelfogható bizonyítékot – az angol nyelv valószínűleg a világ legfejlettebb nyelve, mert az Oxford Dictionary57 sokkal
több nyelvi adatot tartalmaz, mint talán bármelyik más szótár a világon.
Az Orosz Tudományos Akadémia az ötvenes évek elejétől kezdve adja ki
az orosz nyelv nagyszótárát 58, mely méreteiben az angolhoz hasonló
mammutvállalkozás. A német nyelvészek több évtizede dolgoznak a
Grimm-féle nagyszótáron, melynek publikálása talán a század végére
befejeződik és akkor a világ legnagyobb szótára lesz. A nagy népeken
kívül közép- és kelet-európai szomszédainknak is van már modern értelmező szótáruk.
Sajnos, a magyar nyelv nagyszótára még nem készült el, noha a Magyar Tudományos Akadémia már 1898-ban elhatározta a 19 századi irodalmi nyelv nagyszótárának megíratását. Az elmúlt hatvan évben az egymást váltó nyelvész nemzedékek mintegy négy millió adatot céduláztak
ki, ezzel a munka nagyrészét már elvégezték, de még 10–15 évi további
erőkifejtést igényel az adatgyűjtés befejezésé. A szótár kiadása, 20 vaskos
köretben, újabb 8–10 évet venne igénybe 59. A mi generációnk remélheti,
hogy a nagyszótár megjelenését a század nyolcvanas éveiben még megéri.
A nagyszótár megjelentetése fájdalmas és régi adósság felszámolása lesz,
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Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 5. számában.
13 kötetben 1884 és 1928 között jelent meg.
58
Szlovarj Szovremerinovo Ruszkovo Jazika Eddig 9 kötet jelent meg, A-tól P-ig, 1948
óta.
59
Németh Gyula közlése, Magyar Tudomány, 1959, 12., 639. o
57
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a most megjelenő Értelmező Szótár pedig legalább törlesztés az adósságból.
Nálunk először Bessenyei veti fel a francia felvilágosodás szótárírói törekvéseinek hatása alatt egy „tekélletes Magyar Lexicon” megírásának
szükségességét. Egy magyar társaság iránt való jámbor szándékában elpanaszolja, hogy ilyen dolgokban még eddig legkevesebb igyekezetét
mutatta a mi Nemzetünk”. A 19. századi tudományos akadémiák a nyelvek nagyszótárainak összeállítására alakultak. A nagyszótár elkészítése
már a reformkor elején szerepelt a Magyar Tudós Társaság céljai között.
Az 1834 október 15-iki ülés utasítást ad az elkészült nagyszótári terv kinyomtatására. Ez a tervezet a Teleki-féle javaslat (1817) továbbfejlesztése
és közvetlen előzménye a Czuczor—Fogarasi által 1840-ben kidolgozott
végleges tervnek, melyből első nagyszótárunk született 60. A reformkorban
nyelvi magyarságunk volt legfontosabb nemzeti értékünk, melyet védenünk kellett, de ugyanakkor fegyverünk is, mely védett minket egy idegen
kultúra expanziós kísérletei ellen; felemelkedésünk egyik oka nyelvi nacionalizmusunk volt.
Ma, több mint egy évszázad múltán, habár a probléma nem olyan kiélezett formában jelentkezik, mint a reformkorban, nyelvtudósaink feladata még mindig a nemzeti kultúra hordozója – a magyar nyelv védelme.
Nyelvünk diadalmasan került ki az élet-halál harcból, de csiszolásán, tökéletesítésén még mindig sokat kell fáradoznunk. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a nyelv szabatos leírása, értelmező szótár formájában.
A Bérezi Géza és Országh László szerkesztésében megjelenő szótár 61
az első magyar munka, mely nagy tudományos apparátussal, számos
nyelvész, író, technikai szakember segítségével megkísérli, hogy a modern magyar nyelvről lexikális képet nyújtson. A szótár 6 kötetre terjed,
ugyanúgy, mint közvetlen és egyetlen őse 62, a majdnem száz évvel ezelőtt
megjelent Czuczor–Fogarasi szótár. Ez azonban jóindulatú dilettánsok
műve, egyikük sem képzett nyelvész. Czuczor költő, Fogarasi jogász volt,
de ösztönösen helyes nyelvérzékük, állhatatos kitartásuk és hazaszeretetük a reformkori magyar nyelv jó leírását eredményezte. Ezzel szemben
60 Vő. Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Akadémia Kiadó, 8p. 1957., 469. o.
61 A Magyar nyelv értelmező szótára. Szerkesztette a M.T.A. Nyelvtudományi Intézete,
I. kötet A-D., Bp. 1959. 1091. o., II kötet E-Gy., 8p. 1960., 1137. o.
62
A Czuczor-Fogarasi szótár 1862-1874 között jelent meg. Természetesen nem az egyetlen említésre méltó szótár, de mindenesetre a legterjedelmesebb. Jelentős még
Ballagi Mór : A magyar nyelv teljes szótára, 2 köt., és Balassa József szintén kétkötetes munkája, mely 1940-ben jelent meg.
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Bérezi Géza akadémikus a legkiválóbban képzett nyelvészek egyike, a
Hunfalvy, Budenz, Szinnyei, Simonyi, Melich és Gombocz hagyományok
folytatója. Talán kitűnő Szófejtő Szótára az a munka, melyet a nagyközönség is jól ismer és amely egyetlen ilyen szótár a torzóban maradt
Melich–Gombocz vállalkozás óta. Országh László nevét az angol nyelvterületen élők jól ismerik, hiszen szótárait mindannyian használjuk. Országh professzor amerikai egyetemen doktorált és az angolnyelvű szótárirodalom kiváló ismerője. Az ő társszerkesztői működése biztosíték arra,
hogy az Értelmező Szótár alapelveinek meghatározásakor mindazokat a
módszertani eredményeket felhasználták, melyek a nyugati szótárszerkesztést már jellemzik.
A Szótárt 10 tagú szerkesztő bizottság készítette belső munkatársak és
szócikklektorok segítségével. A szerkesztésben részt vettek nyelvészek:
Kelemen József, Berrár Jolán, Hexendorf Edit, Szabó Dénes, Gáldi László, Hadrovics László, irodalomtörténészek; Keresztury Dezső, Szenczi
Miklós, Rubinyi Mózes, Zolnai Béla, írók, költők: Áprily Lajos, Berczeli
A. Károly, Örkény István. A névsor korántsem teljes, csupán keresztmetszetét adja a szótár különféle szakképzettségű munkatársainak. Sajnálatos
azonban, hogy vidéki nyelvészek nem túlságosan kaphattak a szótár munkálataiban szerepet. Ennek bizonyára megvannak az Akadémia belső
szervezetében rejlő okai. A most elhunyt Mészöly Gedeon, vagy Nyíri
Antal professzor neve – hogy csak szegedieket említsek – a szótár anyagának bizonyos szekcióját jobban fémjelezte volna, mint néhány az Akadémiához közelebb álló – pesti kollégájuké.
A nagy szerkesztőgárda sok előnyt biztosit egy ilyen jellegű vállalkozásnak. Viszont a szerkezetben bizonyos egyenetlenségeket is okoz, melyet csak akkor lehetne kiküszöbölni, ha „egy lelkes és okos” szótáríró
írná meg az Értelmező Szótárt, persze ő is megfelelő segéderőkkel, mondjuk 20 év alatt 63. Ezt az ideális szótárírót, aki a nyelv függőleges és vízszintes tagozódásával meg tudna birkózni, sajnos nem lehet megtalálni,
ahogy ezt már Bessenyei is észrevette: „Egy tekélletes Magyar Lexicon”
írására egy ember éppen nem elégséges. Mert hol vagyon az, aki minden
Tudományokban, Kézi Mesterségekben, Hivatalokban, Életnek Nemeiben
olly jártas, és gyakorlott légyen, hogy mindent a maga nevén tudjon nevezni, és minden dologról úgy szólljon, mint az, aki azt a Mesterséget
legtekélletesebben érti? 64.
63
64

Vő. Németh Gyula idézett cikkével, 643. o.
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Bécs. 1790. 27–28. o.
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Az Értelmező Szótár munkálatai 1950-ben kezdődtek meg 65, a Magyar
Tudományos Akadémia átszervezése után, Országh professzor vezetésével. Az átszervezés jelentőségét nem akarjuk méltatni, de azt meg kell
mondanunk, hogy a szótárkiadás lehetőségeit nagymértékben elősegítette.
Az elmúlt 10 év alatt a Szótári Bizottság munkájának eredményeképpen a
magyar szótárkiadás világviszonylatban is előkelő helyre került. Kétnyelvű szótárak – habár a „vonal” az orosz nyelvű szótárak kiadását szorgalmazta, mint legfontosabbat, minden világnyelvről elkészültek, illetve készülnek 66. Ennek keserű mellékzöngéje csupán az, hogy az ötvenes évek
első felében kiváló szótárírók kénytelenek voltak kétnyelvű szótáraikat a
keleti világrendszer sztereotip frázisaival teletömködni, melyeknek nyugati nyelvekre való fordítása nem kis agymunkát igényelt és nevetséges
nyelvi lehetetlenségeket eredményezett franciául vagy angolul. Az elv
még mindig nem változott, ahogy ezt Propper Lászlónak, az Akadémiai
Kiadó szótárszerkesztési osztályvezetőjének tollából megtudjuk: „A politikai és ideológiai munka a szótárszerkesztés és szótárkiadás során döntő
fontosságú. Érvényesül ez a szóanyag kiválasztásában, értelmezésében,
de abban is, hogy milyen példamondatokat, szókapcsolatokat, milyen
frazeológiát adunk.” 67 Gyakorlatban sokkal jobb a helyzet és így az Értelmező Szótár esetében sem ez a teljesen szűklátókörű felfogás uralkodik. Bárczi Géza akadémikus így határozza meg a Szótár feladatát: ,,E
szótár hivatva van a nyelvi öntudatot, s ezen keresztül a nyelvi kultúrát,
minden nemzeti kultúrának, sőt az egyetemes kultúrának az alapját fejleszteni, közönségünk sokszor fogyatékos stílusérzékét megfelelő módon
nevelni, sőt talán kialakítani 68.
A szerkesztők a mai magyar irodalmi és köznyelvet s szókincsének lényeges részét akarják bemutatni, mintegy 60.000 szócikkben. Az alapelv
a régi magyar nyelv szavainak kizárását jelenti, a szótár csupán a 19. századi klasszikusok szókincséből dolgoz fel nagyobb mennyiségben. A régi
magyar nyelv alapos feltérképezése a készülő új nyelvtörténeti szótár feladata. Nem foglalkozik a szakmai szavak nagy részével, ezek értelmezése
65

Az Akadémia nagyszótára, melyet korábban említettünk, szintén újjászervezett bizottság munkájával készül 1953 óta. A szótár teljes címe: A magyar irodalmi nyelv
nagyszótára a felvilágosodás korától napjainkig. 1772–1972 közötti korszak nyelvét
dolgozza fel. A munka jelenlegi állásáról Gáldi László számol be A Magyar Nyelvőr
egyik számában. (Nyr. 84: 182–196.)
66
Érdekes megemlíteni, hogy az élő nyelv legteljesebb gyűjteménye Eckart Sándor Magyar-Francia szótára.
67
A hazai szótárkiadás helyzete. Magyar Tudomány. 1960. 2. 81. oldal.
68
Szótáraink. Magyar Nyelv, 1960. 1.
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a különböző műszaki 69, technikai szakszótárak feladata. Az egyes nyelvjárások szókincséből csupán azokat ismertette, melyek többé- kevésbé
ismertek a köznyelvben; a tájszavak értelmezése a különböző tájszótárak
feladata. Nem foglalkozik a szavak eredetével sem, mely az etimológiai
szótár feladata 70. Ezeket a megszorításokat ismernünk kell, hogy a Szótár
szerkesztőinek célját megértsük, és ne követeljünk a Szótártól olyat, amit
nem is akar nyújtani. Pótlásként még azt kell megemlítenünk, hogy a Szótár fokozott figyelmet szentel az utolsó 15 évben keletkezett szavaknak és
jelentésváltozásoknak. Ha a köztudat elfogadja a Szótár döntőbíró jellegét, néhány év elteltével nagy segítséget nyújthat a tartalmuktól megfosztott frázisok irtásában is.
A fentiekből az is kitűnik, hogy a Szótár szerkesztőinek sokoldalú nehézségekkel kellett megküzdeniük a szavak szelektálása közben, mert
annak eldöntése, hogy egy-egy adott szó milyen mértékben tartozik abba
szókincsbe, melyet a szótár felölel .nemcsak nehéz feladat, de a legtöbb
kritikának főforrása is. A leglelkiismeretesebben elkészített szótár sem
elégítheti ki az összes igényeket. (Például: flekk, garmond, ciceró, fett,
kurzív, nyomdai szakszavak, de a nagykönzönség is ismerheti egyiketmásikat. Melyik kerüljön a szótárba és melyik maradjon ki? Az alany
egészen mást jelent a kertész nyelvhasználatában, mint a nyelvtanban. Mi
történjék azokkal a tájszavakkal, melyek az irodalmi nyelvbe kerülnek
elvétve, de a köznyelvben nem honosodtak meg? A kérdés sokoldalúbb,
minthogy ilyen vulgárisán érzékeltetni lehetne.)
A felsorolt kizárólagosságok alkalmazását az nehezíti meg, hogy az
egy nyelvet beszélők közösségének nincsen olyan egyede, aki ,,a köznyelvet” beszéli; a származás, foglalkozás és környezet minden beszélő
nyelvét módosítja, színezi egy bizonyos nyelvjárás és rétegnyelv, illetve
mesterségbeli szókincs szavaival. Ez kizárja az egzakt nyelvi normák lehetőségét. De az elmondottak ellenére is, a Szótár döntőbírói szerepét a
lehetőségekhez képest el kell fogadnunk Kiskundorozsmán és Londonban
egyaránt. Száz éve nincs adekvát értelmező szótárunk, egy olyan felsőbb
fórum, mely ellen nincs, vagy csak írók, költők esetében van fellebbezésnek létjogosultsága. Ezért lehetséges, hogy a nyelvi normák annyira ingadoznak a magyarban. Ostobaság volna azt gondolnunk, hogy a szótár hiá69

70

A Népszabadság (1960. jún. 12.) híradása szerint a Magyar műszaki értelmező szótár
1961-re készül el.
A Shorter Oxford Divtionary, mely szintén kéziszótár, megadja a szó első ismert előfordulási évét, valamint a szó etimológiáját röviden, utalások nélkül. A készülő nagyszótár részben követi ezt az elvet. (Gáldi. id. cik.)
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nya az egyedüli ok, és megjelenése az a csodaszer, mely az okot megszünteti. De ha párhuzamot vonunk az angol és a magyar költői nyelv,
illetve tudományos próza között, azt látjuk, hogy anyanyelvűnk alkalmasabb a nyelvi fantázia, mint a nyelvi realitások kifejezésére. Gyakorlatilag
ez azt jelenti, hogy a magyar költő nyelvi lehetőségei nagyobbak, mint
angol társáé, mivel a szavakhoz nem tapad annyira a konvencionális jelentés és így új összefüggésekben új és sokszor csupán szubjektív jelentést nyerhetnek, viszont tudományos prózánk könnyebben válik homályossá, kétértelművé és sokszor érthetetlenné, mint – hogy az eredeti párhuzam mellett maradjak – az angolban.
Tévedés volna azt gondolnunk, hogy mostantól kezdve regényszerűen
olvassuk az új szótárt, (bár Halász Gábor, Laczkó Géza, Németh Andor
szenvedélyes szótárolvasók voltak) illetve szótárból tanuljuk anyanyelvűnket. Amit tennünk kell csupán az, hogy ne restelljük a szótárban megnézni, ha egy érdekesebb, kevésbé, vagy nem pontosan ismert szóval találkozunk. Ezzel csak annyit teszünk, amennyit minden művelt angol nap
mint nap megtesz. Oxfordban nem olyan nagy szégyen az értelmező szótárt konzultálni, még egyetemi tanárok között sem, mint alkalmi tollforgató magyarok között. A magyar közönség szótáriszonya nem tudatos
szembe helyezkedés, hanem egy évszázados mulasztás eredménye. Maga
az a tény, hogy ilyen problémákat feszegetni kell, bizonyítja a mulasztás
nagyságát, mely nem is annyira a magyar nyelvtudomány mulasztása,
mint a Magyarországon egymást váltó rendszerek kultúrpolitikájának a
bűne. Csak ezeket végiggondolva szabad megkockáztatnunk az egyébként
semmitmondó értékítéletet: a szótár „hézagpótló munka”.
A szótár használatával kapcsolatban még valamit meg kell említenem;
a Nyugaton élő magyarok mindegyikének volt valami oka arra, hogy elhagyja az országot, de az okok között, ebben egészen biztos vagyok, nem,
szerepelt az Akadémia Nyelvtudományi Osztálya. Viszont mégis vannak,
akik annyira emigránsak, hogy még a Helyesírási Szótárt sem veszik figyelembe, mintha azzal valami „szellemi kolhozba” kerülnének. Ezek
valószínűleg az Értelmező Szótártól is viszolyogni fognak.
Persze, a másik végletbe sem szabad esnünk, mert a Szótár nem lehet
tökéletes és csalhatatlan; és nagyon sok fogalom másképp él bennünk,
mint ahogy a Szótár meghatározza. De ez nem lehet semmiféle kritikának
az alapja, mivel a szótártól csak annak a megvalósítását várhatjuk el, amit
a szerkesztők kitűztek.
Az első és legszembeötlőbb újdonság a Szótár gondos és árnyalati finomságokig megkülönböztető stilisztikai értékítélete. Ezzel komoly segít150

séget nyújt egy stilisztikai ítélet kiformálásához, melynek nagy szerepe
lesz a középiskolai oktatásban. A szavaknak ilymértékű értékelése még a
legjobb nyugati szótárakban sincs meg. Erre csak a felvilágosodáskorabeli
francia szótárak törekedtek, viszont sokkal bőbeszédűbben. Éppen újdonság jellegéből fakad, hogy néha bizonytalanságokat is találunk, vagy
olyan ítéletet, mellyel nem érthetünk egyet. Pl. „adekvát” a stílusminősítés szerint választékos, ugyanakkor csillag is jelöli, mely azt jelenti, hogy
nyelvhelyességi szempontból a Szótár elmarasztalja. Eszerint ami nyelvileg helytelen, az még lehet ettől függetlenül választékos is? Illetve választékos stílusban használhatunk olyan szavakat, melyek egyébként kerülendők? A „globális” melléknév szintén választékos. Nem tudom az ilyen
mondatok mennyire választékosak: „A dolgozók a tervet globálisan teljesítették”, „Elvtársak, a nehézségeket globálisan megoldottuk”,, stb. Ezek
csak a pártzsargóban (ilyen stílusminősítést nem használ a szótár) és nagyon globálisan választékosak. Ugyanígy a „disztingvál” ige választékosságát is nehéz érezni, itt is szeminárium vezetőmet kell idéznem: „Disztingváljunk csak, elvtársak!”
A Szótár csillaggal jelöli azokat a szavakat, melyeket nyelvtisztaság és
nyelvhelyesség szempontjából helytelenít. A bevezetés ezt mondja: „A
megcsillagozott idegen szó (címszó) után értelmezésként adott magyar
szó arra figyelmeztet, hogy inkább ennek használatát ajánljuk a címszó
helyett.” Ez a gyakorlatban nem teljesen van így. Pl. A „flekk” címszót
csillag jelöli. De mit mondjon a nyomdász e pontos meghatározás helyett:
„Kinyomtatásra szánt összefüggő szöveg kéziratának egy szabványos
nagyságú (gépelt) oldala?” Nincs rövid (egyszavas) meghatározás a „dehonesztál”, „degradál” után sem. Ilyen példákat bőven lehetne felsorakoztatni. Néhány más érdekes eset: a „flasztert” nem kíséri különösebb megjegyzés. Helyes a „deputációzik” – „küldöttségbe jár/megy” használata,
helyes a „detronizálás” – „trónfosztás”; viszont kerülendő „dezertőr” –
„katonaszökevény”, „blokkolóóra”, helyette inkább „bélyegzőórát” ajánl.
A „blokkolni” ige ebben a használatban helyes: „A pénztárosnő tévesen
blokkolt”. Rendkívül bonyolultnak tűnik az „agrár” – „mezőgazdasági”
melléknév használata összetételekben. Kerülendő az „agrárválság”, helyes az „agrárszocializmus”. Helytelen az „agrárpolitika”, de helyes az
„agrárproletár”. Az „agrárállam” helytelen, az „agrárkapitalizmus” helyes. A jámbor szótárolvasó úgy vélné, hogy az agrár melléknév használata csak akkor helyeselhető, ha az összetétel második tagja is felismerhetően idegeneredetű. Igen ám, de az „agrárolló” helyes.
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A szavakat szócikkekben tárgyalja a Szótár. Van utaló szócikk (pl.
„boszú”, régies, tájszó; lásd „bosszú”. „Böftök”, ritka; lásd „bifsztek”.),
mely csupán egy szóval azt mondja meg, hogy a kérdéses szót melyik
önálló szócikk alatt találjuk meg.
Az önálló szócikkek szerkezetileg három részre tagolódnak:
A szócikk-fej tartalmazza a címszót (pl. „bájcseveg”), jelöli a kiejtést,
ha eltér az írott formától, az elválasztást, ha eltér a szó tagolás szabályaitól .megadja a szófajt, (példa esetében: tárgytalan ige), jelöli a szó stiláris
értékét (jelen esetben: bizalmas, gúnyos) és a klasszikus eredetű műveltségszavak és idegen eredetű szavak esetében megadja a régies írásmódot
is, pl. „centralisatio”, „dactylus”, „dedicatio”, viszont esetenként nem
közli, pl. „dedukció”, „ekloga”, stb.
A szócikk értelmező és szemléltető része. Mivel egynyelvű szótár, az
értelmezendő szót a nyelv más szavai értelmezik (tehát A-t B-vel; egyszerűbben, eb – kutya) azonban B-t A-nak értelmezni nagy hiba lenne. A
szólás szerint „egyik kutya, másik eb” ,de kissé furcsa lenne azt mondani:
„a kutyák harmincadjára jut”, „kutya ura fakó”, vagy „ebből nem lesz
szalonna”. A példák azt igazolják, hogy a látszólagosan azonos jelentésű
szavak nem helyettesíthetik egymást. A körértelmezés, ahogy e jelenséget
nevezzük, (gyakoribb megjelenési formája: A=B, B=C, C=A, tehát pl.
bánat = szomorúság, szomorúság = bú, bú = bánat) veszélyes ellensége a
szótárírónak, olyan előkelő szótárakba is becsúszik, mint a Larousse.
Ilyen típus hibát nem találtam böngészés közben, reméljük nincs is. Sajnos, értelemzavaró sajtóhiba viszont akad. Pl. „dekád” a szótár szerint „a
hónapoknak elsejével tizennegyedikével és huszonnegyedikével kezdődő
harmada”.
A szótár nem akar enciklopédikus ismereteket nyújtani, tehát az értelmezendő fogalmat, tárgyat ismertnek tekinti, ezért beéri a jelölt dolog
fölismeréséhez elengedhetetlen jegyek közlésével. Ezzel egyetértünk, de a
rövid meghatározások nem mindig szerencsések. Pl. A golyószórónak
nem az a lényeges megkülönböztetője a géppuskától, hogy könnyebb, –
ahogy a szótár írja – mert van könnyűgéppuska is, hanem az, hogy a géppuskát hevederből töltik, a golyószórót pedig tárból. A „futár” a Szótár
szerint „futó, huszár”. Végeredményben akkor melyik: futó, vagy huszár?
Ennél egyszerűbb lett volna csak azt írni „sakk-figura”. A „futó”-ról azt
írja „saját színen a táblán keresztben léphet és üthet.” Ez fizikai lehetetlenség, mivel a táblán keresztben és hosszában is világos és sötét mezők
váltogatják egymást. A futó csak átlósan mozoghat és üthet a saját színen.
A sakk-játék ismeretének elemi hiány azért érdekes, mert a „fika” főnév
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egyik elavult jelentését „gyalog” (sakk-figura), a Szótár ismeri. A csőnadrágot így értelmezi: „egyenes vonalú, él nélküli, csőformájú, szűk szabású, hosszú férfinadrág” Nem tudom pontosan, mit ért a Szótár az „egyenes vonalúságon”, remélem nem a nadrág vasalását, azaz élét. Az „él nélküliség” nem ismérve a csőnadrágnak, tudtommal mindkét eset lehetséges. Ha szűk szabású, akkor nyilván feszül (mindenhol, ahol csak nadrág
feszülhet!), de a csőnadrágnak csak a szára szűk, az is inkább bokában. A
„hosszú” jelző is fölöslegesnek tűnik a meghatározásban, mert rövid csőnadrágot meg nem láttam; aki a cikket írta, valószínűleg csőnadrágot sem.
(Pedig akármelyik körúti jampec megmondta volna, hogy vett „egy nácit
kétszázért, amit a szabója most csövezett be 18-ra és így megy az olasz
jakóhoz.”)
Hogy mi kerüljön a szótárba mint szócikk és mi maradjon ki, ezt nyelvészeten kívüli tényezők is befolyásolták; a szelektálás pártosságát helyenként könnyű felfedezni. Pl. a Szótár nem tárgyalja az orosz megszállást követő években a vörös hadsereg közvetítésével a magyarba került
szavakat, melyek a társadalom minden rétegében elterjedtek,: „davaj”,
„zabrálni”, stb., „gestapó” címszó van, de „ávo”, „ávós” típusú szavakat
nem találunk, habár a köznyelvben eléggé ismertek. Az orosz történeti
szókincsnek különös figyelmet szentel a Szótár, pl. kimerítően értelmezi a
„dekabrista”, „bolsevik”, „bolsevista”, „bolsevizál” címszavakat.
Más esetekben dícséretreméltó mértéktartást találunk; pl. „generaliszszimusz”-ról röviden ezt írják: „az egész állam haderejét vezérlő fővezér”.
„Dekoráció” – egyik főjelentése „épületeken, vagy épület belső helységeiben alkalmazott díszítés; főleg drapériából, zászlókból és a szocializmus
vezető embereinek arcképeiből és gyakran feliratból áll”; „deportál” –
egyik főjelentése „büntetés, elkülönítés végett erőszakkal máshová visz,
szállít valakit”. Habár az előszó szerint különös figyelmet szentelnek az új
keletkezésű szavaknak, ,,csúcsértekezlet”-ről, „békés együttélésről” nem
beszél a Szótár. 71 Általában azonban érzékenyen reagál a szókincsben
legújabban beállott változásokra. Pl. „gabonabegyűjtés” „(1956 előtt) a
gabonának az állam és a közellátás céljaira a hatóság útján szabott áron
történő összegyűjtése részint beszolgáltatás, részint pedig felvásárlás keretében”, ugyanígy a „gabonabeszolgáltatás” értelmezését is „1956 előtt”
jelzés módosítja. De nem következetes, mert a „gabonafölöslegről” így ír:
„(bizonyos korlátozások idején) valamely termelő tulajdonában lévő, a
71

A „rock-and-roll” szó 1956 végefelé jelent meg az angol nyelvben, érdekes megfigyelni, hogy Országh angol–magyar kéziszótára, mely 1957 nyarán jelent meg már
ismerteti.
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saját szükségletén és a beszolgáltatásra kiszabott mennyiségen felüli gabonakészlet”. Példa mondat: „A gabonafelesleggel a gazda, vagy a termelőszövetkezet szabadon rendelkezik”.
A szerkesztők a betűszavakat kihagyták a szótárból, (okukról a bevezetés nem ír). Nincsen tehát AGRIMPEX, ARTEX, ÁVH, BESZKÁRT,
DISZ, DIVSZ, ENSZ, stb. A betűszavak és szóösszevonások nagyrésze
tulajdonfőnév, tehát ezekkel a Szótár nem is foglalkozhat, azonban egy
részük a széleskörű alkalmazás miatt polgárjogot nyert a magyar nyelvben, ahogy ezt a Helyesírási Szótár is elismeri. 72 Beszélhetünk pl. „egy
körúti közértről” ahol a KÖZÉRT már közös főnévnek számít, és mint
ilyen, helyet kell hogy kapjon a Szótárban. Viszont az is igaz, hogy ezeknek a szavaknak nagyrésze tiszavirágéletű és bármennyire is pravdaízű
szörnyszülöttek, a köznyelvben megdöbbentő mennyiségben hemzsegnek.
A Szótár célkitűzései között ez is szerepel: „végül pedig, mint a mai magyar szókincsnek leltára, az eljövendő századok nyelvtörténeti vizsgálatai
számára is forrás lehet (t. i. a szótár)”. Ha másért nem, ezért kellett volna
néhány betűszót a Szótárba felvenni.
Kiváló és gondos munka eredménye a fattyúnyelv (slang) szókincsének árnyalatokig pontos értelmezése és meglepő gazdagsága a szótárban,
(pl. átver, bevágódik, csöves, góré, bukik valakire, csörgés stb.) A néphadsereg kiképző tiszteseinek nyelvéből is került a szótárba néhány valóban reprezentatív szó. (Pl. „elvágólag” – „úgy, hogy két vagy több tárgy
valamelyik szélével egyenes vonalat alkotva helyezkedik el.” Annak idején a katonai táborban soha nem hittem volna, hogy ezt a szót nyelvész
valaha is meg tudja majd határozni. Másik kedvencemet, a ,,fülecs”-et
sajnos, nem találtam meg, de remélem a „hornyokat” hozza a következő
kötet.)
Idegen szavak, – pontosabban az európai közös kultúra vándorszavai
talán túlságosan nagymértékben kaptak helyet a Szótárban; viszont ez
minden további idegen szavak szótárát feleslegessé tesz, (pl. deklinél,
deklamál, delikvens, demilitarizál, derogál, destruál, determinál, dezignál,
dezinficiál, demobilizál, stb. stb.). Ijesztő felsorolás, de tükrözi, hogy a
Szótár nem normatív jellegű, hanem a valóságos nyelvhasználat képét
adja,
A szavak értelmezését sok esetben klasszikus íróinktól vett idézetek
szemléltetik, örömmel látjuk, hogy modern irodalmunk nagyjait a nyelvészek többé-kevésbé már „kicédulázták”. Találunk idézeteket a múlt szá72

Vö. A magyar helyesírás szabályai. 10. kiadás, 3. lenyomat, 424.

154

zadbeli klasszikusokon kívül majdnem minden jelentősebb írótól e századból is; Ady, Babits, József Attila, Juhász Gyula, Karinthy, Kosztolányi, Móra, Móricz, Radnóti, Szabó Lőrinc, de helyet kapnak olyan írók is,
mint Kuncz Aladár Herczeg Ferenc, vagy Hunyady Sándor ezzel a megindokolással; „Hogy... kisebb jelentőségű írók és költők műveiből is rendszeresen közlünk idézeteket, ennek egyrészt az az oka, hogy több író
nyelvhasználatát tekintetbe véve egyetemesebb képet adhatunk a magyar
irodalmi nyelvről, másrészt pedig az, hogy legnagyobb íróink alkotásaiból
gyűjtött cédulaanyagban némely szó jelentés szemléltetésére nem találtunk megfelelő idézetet.” Külföldi remekíróktól vett idézetek is előfordulnak (Pl. Shakespeare, Arisztophanész, Poe, Dante, stb.), legjobb műfordítóink átültetésében. Ma élő íróktól a Szótár – józan mértéktartással –
nem közöl idézeteket, mivel „életművük nem tekinthető lezártnak”. Az
idézetekben összesen 76 szerző, köztük néhány nem a szorosan vett szépirodalomhoz tartozó közíró és politikus is szerepel. (Pl. Kossuth, Szalay
László, Csengery Antal, stb.)
A szócikk vége tartalmaz szóláshasonlatokat, közmondásokat, szólásokat, ezenkívül felsorolja értelmezés nélkül az igék főbb igekötős kapcsolatait és a címszó összetételeit, leggyakoribb közvetlen származékait.
(Pl. a „béke” címszó után felsorol nagymennyiségű összetételt, és legalább ugyannyi, ha nem több önálló szócikk van még a Szótárban a béke
összetételeiből, pl. békeakarat, békebizottság, békeértekezlet, békeév,
békeharcos, békekonferencia, békekongresszus, békemozgalom, békekölcsön, béketalálkozó, béketábor, stb., stb., kissé talán ízléstelenül nagy
mennyiségben. Legtöbbjüket az összetevő szavak értelmezéséből is világosan megérti a magyar ember, másokat viszont az értelmezésből sem,
Azt hinnők, a Szótár teljes a béke összetételeiben, de rövid morfondírozás
után találtam még kettőt, mely elég fontos ahhoz, hogy a Szótár tárgyalja;
békepap és békeház. Ez utóbbinak a pontos meghatározását is ismerem:
„olyan ház, vagy épület, melyet a lakók szocialista megőrzésre átvettek”
(!).
Ezek a visszásságok a Szótár igazi értékeit nem homályosítják el, csupán beszámolnak a nyelvtudósok és az Akadémia-utcai hatalmasságok
küzdelméről, melyben sajnos gyakran a nyelvészek maradnak alul. A
nyelvész, ha nem kényszerítik a politika, illetve a politikai szókincs és
szocialista nagyotmondások magaslataira, tökéleteset alkot. Gondolok pl.
a határozott és határozatlan névelőkről szóló többhasábos cikkekre, vagy
az „áll” ige mindent kimerítő, szabatos és jól dokumentált, 11 hasáb terje-
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delmű tárgyalására. Az ilyen cikkek olvasása élvezetes, és hasznos, ezért
fogjuk mi is forgatni a Szótárt.
A tallózással óvatosan kell bánnunk, mert könnyen és meglehetősen laikusán, igazságtalanul is megvádolhatjuk a Szótárt. Pl. „csócsálni” (tájnyelv) igéről ezt mondja a Szótár: „felnőtt az ételt csecsemő számára
péppé rágja”, másik jelentés: „(kisgyermek főleg pépes, vagy mástól péppé rágott ételt) rendszerint lassan, majszolva eszik”. A szót így ismeri
Móra és így használják az Alföld déli részén lévő falvakban. Én viszont
palóc nyelvterületen ilyen értelemben hallottam: ,,kisgyermek a neki adott
ételt hosszú ideig rágja, nem nyeli le, hanem kiköpi.” Ezen a vidéken az
összegyűrt ruhát, összecsócsált ruhának nevezik. Nincs meg a Szótárban a
„gönye” melléknév, melynek jelentése ,,fejletlen, csenevész”, hajlott,
vagy görbevállú egyén (rendszerint fiatal férfi). Miért nincs benne ez a
szó, hiszen én tudom? Vagy miért van benne az a szó, mikor soha nem
hallottam! – kiált fel a laikus, ha véletlenül szótárt vesz a kezébe. Ilyen
alapon nagyon könnyen és rövid idő alatt kötetre valót lehetne összehordanunk.
Végezetül, nekünk is értékelnünk kell azt, hogy a „felsőbb szervek”
nem jártak el szűkkeblűén, hanem támogatták a vállalkozást, az utóbbi
években még jóminőségű papír is jut tudományos célokra, és reméljük a
Szótár nem marad torzóban, ahogy ez már annyi tudományos vállalkozással megtörtént Magyarországon.
Bárczi Géza akadémikust idézem. Így ír arról, kiknek szól a Szótár:
„Mindenkinek, akinek a magyar irodalmi és köznyelvhez köze van. Szól a
tanárokon keresztül az iskoláknak, melyeknek egyik legszebb feladata a
nyelvi öntudat felébresztése és kifejlesztése, szól a kiadóknak, szerkesztőségeknek, lektoroknak, fordítóknak, rendeletek és kiadványok megfogalmazóinak, és talán segítség az íróknak is.” 73
Szól a Szótár nekünk is, kik magyarul gondolkodunk beszélünk és
írunk idekünn, kiknek az anyanyelv virtuális hazánk, menedékünk és
mindenünk.
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BORBÁNDI GYULA
Új vizeken 74
Tömöry Márta: Új vizeken járok (A Galilei Kör története) Budapest,
1960, Gondolat, 294 oldal.
Miután többek között a Galilei Kör is bevonult a mai magyar kommunista
párt által jóváhagyott „haladó hagyományok” közé, megvalósulhatott
Tömöry Márta történetírónő régi terve, a Galilei Kör történetének megírása is. Tömöry Márta több éves munka és – mint hallottam – igen nagy
nehézségek árán hatalmas adathalmazt gyűjtött össze az első világháború
előtti és alatti egyetemi életről, ifjúsági politikáról, főként pedig vizsgálódásának központi tárgyáról, a szabad gondolat és a társadalmi haladás
jegyében fogant Galilei Körről,
Az 1908 november 22-én a Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesülete főiskolai fiókjaként megalakult Galilei Kör új szellemet honosított
meg az egyetemeken, mozgásba hozta a diákpolitikát, megtámadta a régi
tekintélyeket, új eszméket hirdetett., hadai üzent a klerikális, konzervatív
feudális gondolkodásnak, vitákat provokált, hatalmas viharokat kavart,
sőt, a háború alatt az országos politikába is beleszólt. Ám ugyanakkor
mindennél fontosabb feladatának tekintette, hogy tagjainak szellemi gyarapodását elősegítse, őket a tudományokban eligazítsa, és lelkiismeretes
munkára serkentse. Egy felhívásban, melyet a Kör az érettségiző diákokhoz intézett, azzal hívja tagjai sorába a leendő egyetemi polgárokat, hogy
szaktudományok elsajátítása mellett a Körben megismerhetik a modern
tudományok tanításait, az erkölcsi, művészeti, irodalmi élet korszerű
szemlélését és az ebből sarjadó korszerű világfelfogást.
Egy effajta program meghirdetése, különösen mivel a modern természettudományos gondolkodás jelszavával történt, forradalmi kezdeményezésnek számított Magyarországon e század első évtizedében. Nem
volt tehát meglepő, hogy a hivatalos körök, a hatalomban osztozkodó
vagy annak kegyeit élvező rétegek és csoportok erélyesen szembehelyezkedtek a mindjobban kibontakozó galileista mozgalommal. A Kör a legnagyobb érdeklődést magas színvonalú és a kor szellemi és társadalmi
életének égető kérdéseivel foglalkozó előadásaival keltette. Az előadók
sorában olyan nevekkel találkozunk, mint Jászi Oszkár, Szende Pál, Babits Mihály, Pikler Gyula, Benedek Marcell, Biró Lajos, Kassák Lajos,
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Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 5. számában.
157

Kunfi Zsigmondi, Garami Ernő, Szabó Ervin, Polányi Károly és más „radikális professzorok”. A külföldi előadók listája meg olyan nevekkel
ékeskedett, mint Max Adler, Wilhelm Ostwald, Werner Sombart és Eduard Bernstein. Gyakran járt a galileisták közé Ady Endre is és együttérzését több költeményben vallotta meg. E gazdag programon kívül a kör behatóan foglalkozott a diákok tanulmányi és szociális ügyeivel, az egyetemek tanmenetével és elhelyezkedési problémákkal is. A galileisták a politikába is beleszóltak és emiatt támadt a legtöbb vihar körülöttük. A háború alatt eszméik győzelme érdekében mind többen politikai tevékenységbe kezdtek. Jelszavuk a demokrácia, a nemzetiségekkel való megegyezés,
a társadalmi egyenlőség, a szociális törvényhozás és a tisztességes béke
volt. Egy kis csoport illegális akciókat is indított. Ez a csoport – zsebében
a zimmerwaldi kiáltvánnyal Zürichből, hazatért diáklány, Duczynska Ilona vezetésével – háborúellenes propagandát folytatott és ezért a régi rend
utolsó hónapjaiban bíróság elé is került. (Duczynska Ilona ítélete: „6 hónapnak a büntetésbe való betudásán felül még két évi, kéthetenként egy
napi kenyér és víz melletti böjttel, böjtnapokon kemény fekhellyel s a
büntetés első és minden hatodik havában 15 napi magánfogházba zárással
súlyosbított börtön”.) A Galilei Kört 1918 január 12-én feloszlatták és
csak az októberi forradalom után engedélyezték újból a működését.
A Kör történetét mindezideig senki sem írta meg. Néhány részlettanulmány ugyan megjelent, főleg a Kör volt vezetői (Polányi Károly, Turnovszky Sándor, Rubin László, Haász Árpád) tollából, de tudományos
feldolgozásra elsőnek Tömöry Márta vállalkozott. Adatait korabeli újságokból, a Kör jegyzőkönyveiből, a szabadkőműves páholyok megmaradt
irataiból, röpiratgyűjteményekből és levelekből válogatta össze. E kiterjedt kutatómunka méreteit mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy
csak a forrásokra való utalás és a magyarázó jegyzetek több mint ötven
oldalt tesznek ki.
Ilyen hatalmas anyag önmagában még nem biztosíték, hogy a kutató
keze alól valóban tudományos mű kerül ki. Tömöry Márta mindent megtett, amit tehetett, hogy az olvasó igényét kielégítse és szakszerű munkát
bocsásson az érdeklődők rendelkezésére. Hogy könyve becsületes szándéka és tudományos törekvése ellenére mégsem tárgyilagos, elfogulatlan,
részrehajlás nélkül írott tudományos alkotás, annak elsősorban az a szellemi légkör az oka, amelyben a magyar történészeknek dolgozniok kell.
Tömöry Márta nem kerülhette el, hogy ne kövesse a kommunista párt
hivatalos előírásait és ne vegye irányadónak azokat a magyarázatokat és
értékeléseket, amelyeket a pártokmányok kötelezővé tesznek.
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Ennek folytán több helyütt nem adataiból von le következtetéseket,
hanem a hivatalos magyarázatokból vett tételekhez csoportosít igazoló
adatokat. A szociáldemokrata párt például – természetesen a „baloldal”,
az „ellenzék” kivételével – véletlenül sem a munkásosztály érdekeiért és a
szocializmus győzelméért munkálkodik, hanem álszocialista jelszavakkal
félrevezeti a munkásokat és a burzsoázia kedvében jár. A polgári radikálisok, vagy még inkább a Károlyi pártiak, meg alig tesznek mást, mint csillapítják a forradalmi hangulatot, lefegyverzik az elégedetlenséget és a
demokrácia követelésével önnön uralmukat készítik elő, tehát akaratlanul
is az ellenforradalom malmára hajtják a vizei. Ugyanilyen sablonokat
találunk, ha a szerzőnő a földbirtokosokat, a klérust, az állami bürokráciát
vagy az uralkodó pártokat jellemzi. Ezzel szemben a kommunisták mind
kifogástalanul viselkednek, szerepük makulátlan, mindig pontosan látják
a történelmi erők mozgását és véletlenül sem tévednek. Érdekes megfigyelni, hogy Tömörv Márta mindig akkor zökken ki a történész hűvös
szemléletéből és kutatói elfogulatlanságából, ha olyan kérdésről ír,
amelyben a párt érdekelt vagy amelyről a pártnak hivatalos nézete van.
Amennyire tárgyilagos a kommunista pártot vagy tagjait nem érintő mozzanatok leírásában és magyarázatában, olyan részrehajló, ha a párt vagy a
mozgalom dolgait tárgyalja. A kommunista szereplőket például véletlenül
sem bírálja, noha, igen helyesen, a nem kommunistákat történetíróhoz
méltóan szigorúan megméri és minősíti. Ha könyvéből kihagyta volna
ezeket a „pártos” sablonokat és törölte volna a kommunista frazeológia
elcsépelt és gyatra kifejezéseit, műve valóban tudományos igényű alkotás
lett volna.
Ennek ellenére is értékes munka, mert egy meglehetősen ismeretlen területet világít meg és történetünk egy jelentős szakaszának sok apró mozzanatát tárja fel. Némely helyen természetesen kiegészítésre és kiigazításra szorul, egyes részletek alaposabb és világosabb magyarázatot igényelnek.
Tömöry Márta könyve hibái és fogyatékosságai ellenére is figyelemre
méltó teljesítmény. Néhány évvel ezelőtt még ennyi tárgyilagosság és
tudományos elfogulatlanság is elképzelhetetlen volt.
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SZABADOS JÓZSEF
A gazdasági fejlődés öt szakasza 75
W. W. Rostow: The Stages of Economic Growth (A Non-Communist
Manifesto). Cambridge University Press, New York, 1960. – 179 oldal.
Ritkán fordul elő, hogy gazdasági kérdéseket tárgyaló könyv bestseller
rangot vív ki a könyvpiacon. De talán még ennél is ritkább, hogy egy
ilyen könyv már megjelenése előtt bestsellernek számít és tételei olyan
viharos vitát provokálnak a vasfüggönytől keletre és nyugatra egyaránt. –
Ez történt W. W. Rostow könyvével. A Pravdában a Szovjetunió nemzetközi kulturkapcsolatait irányító bizottság vezetője, az amerikai Fortune
magazinban pedig az Egyesült Államok egyik legnevesebb konzervatív
közgazdásza ítélte el Rostownak azokat a tételeit, melyek ellentmondanak
a két hivatalos álláspontnak, Marx és Smith Ádám tanainak.
Walt Whitman Rostow az amerikai cambridgei Massachusetts Institute
of Technology gazdaságtörténeti tanára és Kennedy, a demokrata elnökjelölt, agytrösztjének egyik kiemelkedő tagja. Áprilisban megjelent könyvében azokat az előadásait foglalja össze, melyeket az elmúlt másfél-két
évben tartott a különböző nyugati egyetemeken, Cambridgeben, Genfben,
Brugesben és – a Szovjetunió Tudományos Akadémiája meghívására –
Moszkvában. Az előadások már a könyv megjelenése előtt felhívták a
közvélemény figyelmét az amerikai tudós új gazdasági fejlődéselméletére, mely így születése pillanatától a viták pergőtűzében áll.
,,A gazdasági fejlődés szakaszai” – magyarra körülbelül így fordíthatnánk le a könyv címét. A szerző arra a kérdésre keres választ, hogy egy
társadalom milyen gazdasági és részben politikai fejlődési korszakokon
megy át addig, amíg elérkezik a jelenleg ismert legfelsőbb szakaszhoz, a
tömegfogyasztás korszakához.
Rostow problémája nem új és megoldása már évszázadok óta foglalkoztatja nemcsak a közgazdászokat, hanem a filozófusokat és a történészeket is. A gazdasági fejlődést elemző teóriák mindeddig nem igen tudtak megszabadulni a filozófia gyámsága alól. Rostow elemzéséből – és ez
az ereje – hiányoznak a filozófiai és gazdaság-filozófiai a priorik. Szerinte
a gazdasági fejlődés nem magyarázható kizárólagosan egy tényezővel,
például a profit hajszolásával, hanem csak a politikai, gazdasági és az
emberi természetben gyökerező tényezők egész sorozatával.
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„Marx elmélete, – írja – a klasszikus közgazdasági elméletekhez hasonlóan, a profitnak, és a tágabb értelemben vett gazdasági haszonnak,
mint a fejlődés mozgató erejének a túlbecsülésén alapszik. A történelem
folyamán azonban az ember sokkal bonyolultabb lénynek bizonyult és
nemcsak a haszonkeresés, hanem a hatalom- és kalandvágy, a lustaság, a
szokás hatalma és a biztonság keresése is hajtotta. Cselekedeteiben tekintettel volt családjára, regionális és nemzeti kultúrájának hagyományos
értékeire, összegezve: a tényleges emberi magatartást a gyakran egymásnak ellentmondó, vagy kiegészítő célok és vágyak együttesen határozzák
meg és egyetlen tényezőnek sem tulajdoníthatunk kizárólagos szerepet a
fejlődésben.”
A gazdasági fejlődést tehát ne próbáljuk absztrakt klisékből kiindulva
„megmagyarázni”, hanem nézzük a történelmi tényeket, melyek önmagukért beszélnek. Ezek a tények – Rostow szerint – lehetővé teszik, hogy
a gazdasági fejlődés eddig ismert formáit öt egymástól elkülöníthető szakaszra bontsuk. Gazdasági szempontból minden társadalom besorolható e
korszakok valamelyikébe.
Az első szakasz a tradicionális társadalom (ez nagyjából megfelel a
marxi feudális társadalomnak), melyben a lakosság tevékenysége főképp
a mezőgazdaságra korlátozódik, a termelés jelentős emelését azonban a
tudomány és a technika hiánya korlátozza. Rostow ebbe a korszakba sorolja a Newton előtti világot, de azokat a társadalmakat is, melyek mindmáig nem éltek a technika-adta lehetőségekkel.
A második szakasz az átmeneti társadalom, melyben a „gazdasági indulás” feltételeit teremtik meg: a tudomány eredményeit átültetik a gyakorlatba, ugrásszerűen emelkednek a beruházások, lerakják az iparosodás
alapjait, politikai téren pedig a tradicionális társadalmak földtulajdon
alapján álló regionális érdekeltségű állama helyébe a nacionalizmus alapján álló nemzeti állam keretei alakulnak ki.
Ez a fejlődés – mely Nyugaton a 17. század végén és a 18. század elején következett be, a gazdaságilag elmaradott országok nagy részében
pedig most van folyamatban – elvezet minket a harmadik szakaszhoz, az
indulás korszakához.
Ez a szakasz a modern társadalmak életének legjelentősebb határköve,
mert ettől kezdve „a fejlődés a társadalom természetes állapota” lesz. A
kulcsiparok gyors fejlődésnek indulnak, a tőke-felhalmozás állandósul,
kialakul a vállalkozók új osztálya (vagy az állam veszi át ezt a szerepet)
és a mezőgazdaság a gazdasági életben addig betöltött elsőrendű szerepét
átadja az iparnak.
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Az indulás korszakának beköszöntése után mintegy 60 évvel a társadalom elérkezik az érettség szakaszához, mely Nyugat-Európában és az
Egyesült Államokban a századforduló éveiben következett be. A termelés
és a munkásosztály differenciálódik, a termelési folyamatok egyre bonyolultabbá válnak, az életszínvonal emelkedik és a gazdasági vezetés a
tőkejavak tulajdonosai kezéből egyre inkább a menedzserek kezébe kerül.
Az érettség korszakának vége felé az iparosodás, a termelés csodái elvesztik korábbi, szinte vallásos misztikumukat és az addig bizonyos fokig
öncélú termelés egyre inkább a „fogyasztás rabszolgája” lesz. Ezt a fejlődést az állam esetleges politikai céljai megvalósítása érdekében ideigóráig gátolhatja, a fejlődés iránya azonban mégis az új korszak, a tömegfogyasztás korszaka felé mutat.
Az ipar berendezkedik a tömegcikk-gyártásra (Ford futószalagja 1913ban), a tartós fogyasztási javak termelése meghatványozódik, a társadalomban a harmadlagos szektor (a szolgáltatásokat „termelő” tisztviselők,
alkalmazottak és szabad foglalkozásúak) mind nagyobb súlyra tesz szert
és a jóléti állam gondolata egyre inkább testet ölt. Ez a korszak az Egyesült Államokban az első világháború idején, Nyugat-Európában és Japánban az 50-es években kezdődött. Rostow úgy látja, hogy technikailag a
Szovjetunió is elérkezett a tömegfogyasztási korszak küszöbéhez, a küszöbön való átlépést azonban politikai tényezők gátolják.
Rostow nem áll meg e fejlődési korszakok statikus leírásánál, hanem
azt is vizsgálja – és kétségtelenül ez a legérdekesebb rész – hogy milyen
erők hajtják a fejlődést előre, az egyik szakaszból a másikba.
„Az osztályharc!” – válaszolnak a marxisták. „Igaz – feleli Rostow, –
de ez csak egy a sok közül, és talán nem is a legfontosabb.” Legalább
ilyen szerepet játszik egyrészt a tudományos és technikai haladás, másrészt pedig a nacionalizmus, amely a szerző szerint a fejlődés legáltalánosabb hajtóereje.
„Történelmi tény – írja – hogy a nacionalizmus a tradicionális társadalom felbomlásának egyik legfontosabb és legerősebb mozgató ereje volt.
Az emberek nem a nagyobb haszon reményében bontották le a tradicionális társadalom épületét, hanem azért, mert ez a társadalom képtelen volt a
lakosságot megvédeni az idegenek megalázásaitól.”
Elsősorban a nacionalizmus készítette elő az indulás korszakát az
Egyesült Államokban, a nyugat-európai országokban; ezt hajtotta a japán
iparosodást a Meiji-korszakban, az orosz indulást a japán-orosz háború
visszahatásaként, Atatürk Törökországát és a nacionalizmus ösztönzi nap-
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jainkban is a gazdaságilag elmaradott országok társadalmát az indulás
felé.
Rostow elemzéséből kitűnik, hogy a szerző a fejlődés szakaszai közül
a leglényegesebbnek és a legveszélyesebbnek – az átmeneti társadalom és
az érettség korszakát tartja.
Az átmeneti korszakban radikális társadalmi és politikai változások
következnek be, melyek parancsolólag megkövetelik egy erős központi
államhatalom létét, az eredményes, modern államgépezet kifejlesztését.
Ha tehát egy céltudatos és erőszakos kisebbség kihasználja a változásokkal járó zűrzavart, a hatalmat megragadhatja és – mivel a központi államhatalom kialakítása megfelel a korszak gazdasági követelményeinek – a
hatalmat meg is tarthatja. Ez történt 1917-ben Oroszországban és ez a
veszély fenyeget jelenleg a gazdaságilag elmaradott országokban.
Az érettség korszakának jelentőségét az imperialista törekvések és a
tömeg-fogyasztás közti alternatíva adja meg. A demokratikus társadalmakban – amelyekben a fogyasztó a piacokon szuverén hatalommal rendelkezik – az érettség korszaka szinte automatikusan átnő a tömegfogyasztás korszakába. Ahol azonban a piacokat az államhatalom irányítja, ott elképzelhető, hogy az érettség-korszaka teremtette gazdasági erőt
az állam külpolitikai célok megvalósítására használja fel és ezzel késlelteti a tömegfogyasztás korának beköszöntését. (A nemzeti szocialista uralom Németországban és a kommunizmus Oroszországban.)
Külön tanulmányt érdemelne a rostowi fejlődéselmélet és a marxi tanok közti ellentétek ismertetés, (Rostow könyvének alcíme is azt mutatja,
hogy a szerző elsősorban a marxista történelem-szemlélet tévedéseit akarta kimutatni.)
Aránylag könnyű a szerző dolga akkor, amikor azokat a marxi tételeket
cáfolja, melyeket a fejlődés már önmagában megcáfolt: az osztályharc és
a profitéhség kizárólagos szerepe, az elnyomorodási elmélet, az ipari tőkekoncentráció politikai hatása, a gazdasági válságok kiéleződéséről és a
csökkenő profitrátáról szóló marxi tan stb.
Ennél azonban sokkal nehezebb feladat a leninizmusnak, mint politikai
és gazdasági módszernek a gazdasági fejlődés szemszögéből való bírálata.
Lenin és követői kiforgatták Marxnak a gazdasági determinizmusról vallott – téves – tanait és a marxi fejlődés-elméletet a fejetetejére állították:
szerintük nem a termelési eszközök tulajdonjoga dönti el az élet kérdéseit,
hanem az, hogy ki ellenőrzi a hadsereg, a rendőrség, a bíróság és a propaganda gépezetét. A Szovjetunió vezetői gyakorlati politikájukkal (amikor
az elmaradott Oroszországban átvették a hatalmat és amikor a gazdasági163

lag elmaradott országok kommunizálására törekszenek) felrúgták Marx
történelem-elméletét, mely szerint a szocializmust a kapitalista rendszer
romjaira kell felépíteni.
,,A lenini-sztálini módszerek eredménye egy olyan modern állam – írja
Rostow – melynek rendszerét nem a gazdasági, hanem a politikai és hatalmi tényezők határozzák meg.”
A kommunizmus azonban ellentmondásai ellenére – vagy éppen azért
– történelmi tény, és mint a hatalom felhasználásának technikája, igen
nagy erőt képvisel. Leninnek a marxi tanokkal szemben igaza volt, amikor meglátta, hogy a puccsszerű hatalomátvétel szempontjából az átmeneti korszak társadalma a legsebezhetőbb. A kommunista állam – embertelen eszközökkel ugyan – képesnek bizonyult az átmeneti korszak gazdasági feltételeinek biztosítására és az indulás, majd pedig az érettség korszakának a megteremtésére. Egyetlen fiaskója a mezőgazdasági termelés
stagnálása, mely – a politikai és emberi érveken túlmenően – ma is elrettentheti a gazdaságilag elmaradott országokat a szovjet példa követésétől.
Rostow tényeket ír le és nem jövendől. Nem kínál leegyszerűsített
megoldásokat az olvasónak, mert a fejlődés legfőbb mozgatója szerinte
nem ilyen vagy olyan teória, hanem maga az idő. Ha az indulás korszakának feltételei megvalósultak (s e feltételek többfajta módszerrel megvalósíthatók), akkor a gazdasági fejlődés szinte automatikusan megy előre a
maga útján. A könyvből kiérződik, hogy ez az út – az író meggyőződése
szerint – több-kevesebb kitérővel – végül is a tömegfogyasztás korszakához vezet, bármilyenek legyenek is a közben alkalmazott módszerek.
A rostowi fejlődés-elméletet éppen a fenti okok miatt egyes nyugati
kritikusok túl fatalista szemlélettel vádolják és ez a megállapítás feltétlenül helytálló. A kommunista rendszerben élő embert elsősorban a módszerek érdeklik és ezek kegyetlenségét nem enyhíti az a tudat, hogy ezen
az utón is eljuthat a végállomásra – ami még különben is bizonyításra
szorul.
Rostow könyve azonban – minden fatalizmusa ellenére – mégis nagy
segítséget nyújthat Nyugatnak a gazdaságilag elmaradott országok fejlesztéséért vívott küzdelemben. A fejlődés szakaszainak elemzéséből világosan kitűnik, hogy a tradicionális társadalom felszámolása, az indulás
korszakának előkészítése radikális társadalmi és politikai reformokat
(Rostow szerint társadalmi forradalmat) követel. Gazdasági segítség nyújtásával és közben a régi, tradicionális társadalmi rend konzerválásának
támogatásával csak felemás megoldások születnek, melyekből \egy másik
tábor profitál. A forradalmi átalakulás, az állam fokozottabb gazdasági
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szerepe, a klasszikus kapitalista sémától eltérő módszerek alkalmazása
önmagában még nem vonja maga után, hogy a fejlődés ezekben az országokban kikerülhetetlenül a kommunizmus irányában halad.
A Nyugat feladata csak az lehet, hogy anyagi támogatással lehetővé
tegye az „indulás0148-t előkészítő vajúdás fájdalmainak enyhítését és
mielőbb ráállítsa a gazdaságilag elmaradott országokat a fejlődés vágányára, s akkor majd ezek a társadalmak is jobban tudnak védekezni a kisebbségi, kommunista puccskísérletek ellen.
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BIKICH GÁBOR
Ég és föld 76
Herceg János: Ég és föld. Fórum, Novi Sad, 1959.
Ki menekedhet a lelkiismeret furdalásaitól? Engem az is gyakran elővesz,
hogy miért nem törődünk többet a jugoszláviai magyar irodalommal?
Vagy nekünk talán nem szól éppen Herceg János „Mit ér az író, ha vajdasági” című írásának ez a mondata: ,,S egyszer mégis felnő majd kritikusaink és irodalomtörténészeink szépreményű nemzedéke, hogy ne csak
Sartre és Hemingway, Garda Lorca és Saint-Exupery műveinek művészetét méltassa, hanem a mi szerény és szegényes, de ugyancsak az emberformálás igényével, a mi világunkhoz való ragaszkodás szeretetével született munkáinkat is számon tartsa.”?
Pedig hát nem is olyan szerény és szegényes ez az irodalom. Herceg
János „Ég és föld” című kisregénye minden esetre erről győz meg. Lírai
elemekkel átszőtt, eszmékkel, álmokkal, jelképekkel zsúfolt könyv. De ne
higgyük ám, hogy csupa légies szenvelgés: Herceg János a földön marad,
a szülőföldjén és a magyar nyelv szelíd valósága egy pillanatra sem hagyja el. Nyilván ez segíti abban is, hogy a műve középpontjába helyezett,
könnyen banálissá válható bohóc-szimbólumot és a cirkuszt mint díszletet
ízléssel és egyszerűséggel vetíti elénk. Ég és föld, hirdeti a könyv címe.
És hőse a rövid időre Józseffé visszavedlő bohóc: Gerard, csakugyan csupa kettősség között vergődik. A cirkusz művészetének magánya és az
emberi közösség, gátló emlékei és a társadalmi haladás, özvegy kocsmárosnék és az ártatlan szerelem visszajáró álmai között. Még bemutatni is
úgy mutatja be az író, amint azon tűnődik, hogy belefújjon-e a trombitába, elfogadja-e „az olcsó reklámot, az otromba vicceket, az ízléstelen lármát az utcán”? Aztán mégis csak belefúj, mert „nincs rettenetesebb, mint
üres sátor alatt játszani”. Művészi öntudata is hasadásra hajló, „Negyvenöt éves vagyok – mondja. – A művészetben ez az a kor, amikor az ember
elérkezik a kiteljesedéshez. Ilyenkor válik biztossá minden fogása, ilyenkor mállik szét benne minden kishitűség és kába félelem”. Így biztatja
magát Gerard, de mint minden igazi művész ő is tudja, hogy a művészetben soha sincs magabiztos megállás, visszatekintés. „A művész sohasem
tűnődik oktalanul az elmúlt életen. Mindazt, amit látott, amit átélt vagy
elképzelt, bele kell vinnie a produkciójába.”
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Milyen lehet, egy már önmagával is viaskodó művész – van-e másfajta
– viszonya embertársaihoz? Gerard-t titokzatos ellenőrök a cirkuszi társulatból szülőfalujának közösségébe vezénylik, hogy a haladás eszméjét
hirdesse hús-vér embereknek. De az elvágyódó, nyugtalan bohóc előbbutóbb mindenkivel összeütközésbe kerül, hiszen igazi feladata mindig
csak az marad, hogy művészetével szolgáljon és ne közvetlenül. Az Ég és
föld hősének ezenkívül erkölcsi gátlásai is vannak, emlékei is kötik. Mikor a bohóc-agitátor kezdeti sikereit a „Komoly Férfiak Köre” tagsági
könyvecskével akarja jutalmazni, Gerard nemet mond. Híve ő a haladásnak, de fiatal korában mégis elkerülte a politikai bűnösök börtönét. Fiatal
vagy, mondja a felügyelőnek, – nem érted, te a készre jöttél. De én nem
akarok sütkérezni a holtak kertjében, ha ifjú koromban megtagadtam a
velük való közös szenvedést. Legalább most akarok becsületes lenni.” És
hadd álljon itt mindjárt az ellentét: a bohóc átmeneti házastársa, a kocsmárosné, akit a közösségből csak egyéni haszna érdekel, bezzeg szemére
hányja becsületességét. Gerard azonban már elérkezett a társadalmi bátorság legmagasabb fokáig: nem akar másnak látszani, mint ami. „Én hazudhatok játékból, ez hivatásomhoz tartozik, hiszen az illúzió sem egyéb kegyes hazugságnál, s hazudhatok a kényszernek engedve, de önkéntesen
nem tagadhatom meg az igazságot, szándékosan nem hazudhatok.” A
biztató Herceg János művében az, hogy a bohóc bátorságát a regénybeli
társadalom nem bünteti, sőt újra a cirkuszban jelöli ki Gerard helyét.
Az Ég és föld-ben gyümölcsöző emberi bölcsességet tömör, lírai, érzékletes stílus szolgálja. Hadd emeljem ki egy műkedvelő előadás kocsmai próbájának leírását. A reális kép bámulatosan, minden zökkenő nélkül olvad át az irreálisba. Herceg János leírásai, hosszabb hasonlatai is
szépek, hangulatosak. „Az utcán megálltak a pékhez igyekvő cselédlányok, a boltajtókból kidugták fejüket a kereskedők, s úgy néztek a menet
után, mintha valami erdei haramiát láttak volna lehajtott fejjel, megvasalva kísérni a sötét, tömlöc mélyébe vagy egyenesen az akasztófa alá, hogy
ezután már nyugodtan poroszkálhassanak a lovak, a vásárosok portékáját
szállítva a szederfás országutakon, és senki se álljon többé elébük.” A
falusi vasárnapról pedig ilyen képet fest: „A harangok zsongására üvegesen áttetszővé lesz az egész világ, s az emberek olyan megilletődve járnak
ebben a csendben, melyet a harangok szavával együtt a címeres kalácsok
illata szövöget selymessé, mintha csakugyan megállt volna minden élet és
mosolyogva kellene megbékülni a teljes elmúlással.” A valóságnak e merengő megjelenítése valamelyest Krúdyra vall, de nem azért, mintha az
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Ég és föld szerzője epigon volna, hanem mert magyar módra révedezni
talán nem is lehet másképpen.
Még egy részletet szeretnék idézni. A háborús emlékek élményét ilyen
jelképbe foglalja Herceg János: „Emlékszel arra az őszi napra, amikor
még a fővárosi cirkuszban dolgoztunk, s repülőgépek szórtak éppen bombákat a házakra? Mi ott horgásztunk a folyó partján egy fűzfa alatt, s hol
az égre néztünk, amely lángot okádott magából, hol a vízre, amely sárgán
és piszkosan rohant, mintha menekülne, míg a híd lábánál egy akasztott
ember holttestét fújta a szél, és a néptelen utcákon, a füstölgő romok között egy kislány jött, egyik kezében kalicka volt, benne egy hegyesen
gubbasztó sárgarigóval, másikban egy kis batyu, s ő nyugodtan lépkedett
és komolyan, mint valami felnőtt, s ha fel is kapta olykor a tekintetét a
riadtan röpködő sirályokra, mégis úgy tűnt, mintha csöppet sem félne. S
te akkor azt mondtad: fogd meg a kezemet Gerard, mert érezni akarom,
hogy élek, s mindez rossz látomás csupán.”
Mi tehette volna még jobbá ezt a kitűnő könyvet? Talán egy kicsivel
több önbizalom. „Szegény bohóc vagyok, egy szánalmas vidéki cirkuszban” – mondja magáról a könyv hőse és e csüggedésből valamennyi a
szerzőé is lehet. Pedig, ha író-volta méltóságát nem irodalmi sikerén méri
le, hanem tulajdon bátor küszködésén, büszkén nézhet le ránk.
A könyv kiállítása szép. Egyetlen bosszantó sajtóhiba, hogy Lisieux
következetesen Lissieux-ként szerepel. És még egyet, noha, gondolom,
ezekért a Fórum Kiadó felelős. Mi, akiktől a sovinizmus távol áll, nyugodtan megkérdezhetjük, hogy egy magyar nyelvű könyv miért Novi Sadban jelenik meg? Egy nyelv rendszerén belül maradni esztétikai követelmény, a szerb szövegben ugyanúgy bántaná a szememet az Újvidék.
Vagy még mindig nem jutottunk el a többnyelvűség olymérvű türelméhez, amely magától értetődően mond egy várost Genf-nek németül és
Genéve-nek franciául?
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PAPP LÁSZLÓ
Magyar festők New Yorkban 77
A mai legjobb amerikai festők között jelentős számban találunk magyarokat és magyar származásúakat. Múlt tavasszal tizenkét magyar művész
munkáival ismerkedhettünk meg. Hatan New Yorkban, ketten a közvetlen
környéken mutatták be gyűjteményes kiállításon alkotásaikat, míg négyen
csoportos bemutatón szerepeltek. Ha ehhez a számhoz hozzávesszük,
hogy az Észak-Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége által előkészítés alatt álló kiállításra eddig több mint tíz festő és szobrász jelentette be
részvételét, fogalmat alkothatunk maguknak a newyorki magyaroknak a
művészeti életben való részvételéről.
Mindannyiunkban megtalálható a hajlam, hogy egy-egy magyar név
hallatára „világraszóló magyar sikerekről” áradozzunk. Segítenek nekünk
ebben az amerikaiak is tiszteletreméltóan becsületes szokásukkal, amikor
a magyar eredetet a nevek mögött zárójelben feltüntetik („Hungárián,
vagy amerikai állampolgár esetében: „Hungarian-born”). Érdekes és különös jelenség, hogy a világ tud amerikai-magyar, francia-magyar vagy
akár argentin-magyar művészekről, de semmit sem tud magyarországimagyarokról. Ahhoz, hogy valaki észrevehetővé váljék, hogy nevét és
árfolyamát jegyezzék a nemzetközi börzén: el kell hagynia Magyarországot, meg kell telepednie valahol Bécstől nyugatra vagy Buenos Aires-től
északra és ott dolgoznia legalább egy évtizedig. Hiába keressük a gyűjteményes bibliográfiákban Egry, Csontváry, Medgyessy nevét. A magyar
„halhatatlanok” névsora Moholy-Nagy Lászlóval kezdődik és többnyire
vele is végződik. Ö az egyetlen például akiről a „Dictionary of Modern
Painting” (Carlton Laké and Robert Maillard, Tudor Publishing Co., New
York, 328 old.) tud. De az élők közül is csupán azokat jegyzik fel, akik
külföldön lettek ismertté. A „Dictionary of Abstract Painting” (Michel
Seuphor, Paris Book Center, Inc., New York 1957, 304 old.) MoholyNagyon kívül még 11 magyar festőről tesz említést. Ezek közül Barta
László 1926, Kallós Pál 1950, Kolosvári Zsigmond 1926, Ney Lancelot
1923, Reth Alfréd 1905, Szemes Árpád 1925, Vaito Agatha 1949, Vasarely Vidor 1930 óta Parisban, Huszár Vilmos 1905 óta Hollandiában,
Kosice Gyula 1924 óta Argentínában, Peri László 1929 óta Berlinben,
majd Londonban él és dolgozik. Ugyanígy Amerikában a „Who's who in
American Art” (D. B. Gilbert, R. R. Bonker Co., N.Y., 1959, 718 o.),
77
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amely 51 magyar és magyar származású művészt tart nyilván, egyetlen 10
évnél kevesebb ideje itt élő művészről sem tud, Az ott szereplők részben
1900 és 1940 között telepedtek le Amerikában, vagy – mint Varga Margit
itt születtek és csak nevükben őrizték meg származásuk emlékét.
A kiállításokról szólva, mindenekelőtt a tavaly megnyílt és építészetileg is egyedülálló élményt nyújtó Guggenheim Museum (a közelmúltban
meghalt Frank Lloyd Wright alkotása) két magyar reprezentánsa érdemel
említést. Moholy-Nagy „A-l1” című képe és Hartai Simon, a „kosborszakállú festő” Cut Emerald Eye-ja méltó képviselői hazájuknak a nagy
gonddal válogatott és korunk legjobbjait bemutató gyűjteményben.
A gyűjteményes kiállítók között Moholy-Nagy barátja, a Bauhaus tanítványa, a Massachussetts Institute of Technology tanára, Kepes György
kapta a legkedvezőbb sajtóméltatásokat. A népszerű Time Magazin (1960
március 7.) kiemeli meleg, halkszavú, emberközeli ábrázolását. A
Saidenberg Gallery-ben rendezett kiállítás tanulsága szerint Kepes a
„New Vision” tudományosan kísérletező, szigorú szerkesztési elveken
nyugvó, a személytelenségig tárgyilagos irányzatából melegebb, szinte
már romantikus, dekoratív, sokszor keleti tájakra emlékeztető világba
érkezett. „Nem tartom szükségesnek felidézni Auschwitzot, Hiroshimát
vagy az orosz rabszolga-táborokat. Ezekkel a borzalmakkal mi nem versenyezhetünk, nem ezeket kell visszatükröznünk. Amit mi keresünk, az
valami tisztának, valami igaznak a lényege” – mondja törekvéseiről a
művész.
A Babcock Gallery-ben a miskolci születésű Rátkai György képeit láthattuk. Erőteljes színkompozíciói, ecsetkezelése Gorky késői periódusára,
vagy a negyvenes évek végének De Kooníng-jára emlékeztet. Legtöbb
képén egy erősen elvont központi alak helyezkedik el, emberi vagy állati
(ló, kentaur) formára emlékeztetve. Ez az alak többnyire semleges háttérben található, amelyet csak az ecsetvonások nyoma tesz változatossá.
Portréi is (XXIII. János pápa velencei pátriárka korából, Habsburg Izabella) erősen absztrahált, mitológiai mesealakokká változtatják modelljüket.
Tóbiás Gyula (Stuttman Gallery) a tér, síkok, felületek, vetülések végsőkig elvont formában való ábrázolója. Képeit önmegtartóztatóan kevés
részlettel festi meg. Egy teljesen fekete vászon az „Utazás fehérben” címűben talál ellentétére, jellemezvén Tóbiás törekvését, hogy a minden
tárgyi elemtől kiürített kép csupán a vászon felülete és az érzékletesen
ábrázolt, szinte végtelen mélységű tér viszonyát elevenítse meg. A formák
– amennyiben vannak – csupán törések, árnyékvetületek a felületen (Utazás, Tetrachord Vörösben).
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Suba Miklósnak a negyvenes években festett brooklyni rajzait és
neoprimitív festményeit egy későbbi alkalommal ugyanitt láthattuk. Hétköznapi témákat, a kisember mindennapjainak apró mozzanatait természetes bájjal eleveníti meg.
Az egri Polónyi Elemér elsősorban mozaikjaival szerzett nevet magának. Nemrégen leplezték le a Henry Street Settlement House-ban új
nagyméretű falképét. Az Angeleski teremben bemutatott festményein is a
mozaik nagyvonalúságát, kevés részletet alkalmazó formaképzését láthatjuk. Érdekesen sző be arabeszk elemeket a kubista alapszerkezetbe. A
hideg, főleg szürke, zöld és fekete színeket használó festményeken a
negyvenes évek Picassojának hatását érezzük (Oracle).
Hecht Zoltán kiállításán (Galerié Internationale) a legmeglepőbb jelenség, hogy képei közül szinte egyik sem mutat rokonságot a többivel, akár
mindet más-más kéznek tulajdoníthatnánk. A művész sokoldalúságát valószínűleg oktatói tevékenysége magyarázza, hiszen 1948 óta a Museum
of Modern Art Center-ben instruktorként működik.
Zilcer Gyula márciusra hirdetett kiállítása a Comerford Gallery-ben,
sajnos, elmaradt, helyette a szemben lévő IBM teremben Varga Margit
„San Renoi utca” című festménye kárpótol az amerikai Nemzeti Nőbizottság kiállításán.
Aki pedig vette magának a fáradtságot, hogy a Yorkville-i „Szegény
Ember Galériájába” (Poorman's) a 75-ös utca legkeletibb végére kigyalogoljon, igen nemzetközi társaságban a magyar Rákóczi néhány vázlatával
találkozhatott.
A városon kívül két magas színvonalú magyar bemutató egészítette
még ki a fentieket. Domján József – aki az 1957-es Kennedy Gallerybeli
sikere óta a befutottak közé számit – River Edge, N. J.-ben, Nónai Pál
pedig a Silvermine Artist Guildben (Norwalk, Conn.) állított ki. Domján
anyagának nagy részét newyorki tárlatairól ismertük, Nónai kitűnő művészetévei azonban most találkoztunk először. Átütő sikerére minden tekintetben rászolgált és ezért nagy örömmel fogjuk néhány képét viszontlátni
az Észak-Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége kiállításán. A bemutatót most készítik elő és a már említetteken kívül Dávid Lajos, Dór
László, Farkas Károly, Kelemen Emil, Lőkös István, Tar László és Zugor
Sándor festők és Ősze András szobrász részvétele tekinthető biztosnak.
1948 óta ez lesz az első csoportos magyar bemutató New York-ban.
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SZERKESZTŐSÉG
Tíz év 78
Tíz évvel ezelőtt, 1950 decemberében jelent meg először a Látóhatár.
Akkor alig sejthette valaki, hogy ez a rossz papíron sokszorosított vékony
füzetke sűrűn alapítgatott társainak javarészénél többre viszi. A
jószerencsén kívül minek is tulajdonítsuk, hogy sem ki nem múlt, sem
kezdetleges állapotában nem maradt? Annyi bizonyos, hogy az emigrációba szorult magyar írók kicsiny, de több nemzedéket képviselő csoportja
tüstént a szerkesztésben még járatlan fiatal kezdeményezők segítségére
sietett. Az írók ott állottak az új folyóirat bölcsőjénél és türelmes földajkálásából is csaknem valamennyien kivették a részüket. Az irodalomtörténet talán megemlékezik munkájukról, amelyet önzetlennek bátran nevezhetünk, hiszen, egy fillér nem sok, annyi tiszteletdíj sem ütötte a markukat soha. Hadd mondjuk ki, hogy amiképpen az alapítás érdeme nem
bőkezű közületeké, a fenntartás mindennapi gondjait is jobbára olyanok
viselték, akik nehezen, olykor kétkézi munkával keresték kenyerüket.
Mindazonáltal az ő buzgalmuk is hiába lett volna, ha az idegenbe szakadt
magyar írónak nem támad nyomban olvasója. A menekült magyar olvasó
igénye hívta létre 1953 januárjában a nyomtatott Látóhatárt. Ma is meghatott hálával gondolunk azokra, akik a szerény füzetünkben szunnyadó
lehetőségeket felismerve, megalakították a Látóhatár Baráti Társaságot.
Mintegy ötven áldozatkész magyaron múlott, hogy az első számok nyomdaköltségét fedezni tudtuk. Szerkesztők és munkatársak ezt az áldozatkészséget a magukéval igyekeztek viszonozni. A folyóirat egyre emelkedő színvonala és a legnehezebb körülmények között is megőrzött szabad
szelleme nemcsak az emigrációban vívott ki elismerést, hanem a forradalmat megelőző években Magyarországon is. Őszinteség híjára vallana
azonban, ha bajainkról, buktatóinkról nem szólanánk. Az eredendő emberi hibák az emigrációban dúsabban tenyésznek. Sokszorosított folyóiratunk egyszer csaknem egy egész esztendeig nem jelent meg, a nyomtatott
Látóhatár szerkesztősége pedig két ízben is súlyos személyi válságba került.
A folyóirat 1958 augusztus 1-től Új Látóhatár címmel jelenik meg.
Szerkesztői és munkatársai megkísérelték azoknak a hibáknak a kiküszöbölését, amelyek a Látóhatár fejlődését szüntelenül hátráltatták. Ma is az
a fő törekvésük, hogy a folyóirat szabad és, ha ezt az oly sokszor kifacsart
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jelzőt leírnunk még lehet, demokratikus szemléletét ébren tartva, mind
távolabb kerüljenek az emigráns napi-politika útvesztőitől és semmilyen
párt vagy előítélet szolgájául nem szegődvén, de az emigráció adta csekély lehetőségeket maradéktalanul kihasználva küzdjenek azért a Magyarországért, amelynek a körvonalai előbb a népi írók műveiből, majd
1956 októberének eseményeiből a valóságban is kibontakoztak. Célunk
nem kevesebb az idekünn fokozott romlásnak kitett magyar nyelv és az
egyetemes magyar irodalom szerény erőnkből telő előbbre vitelénél. Azt
a munkát igyekszünk elvégezni, amelyet otthoni írótársaink nem végezhetnek el: a hontalanság egyetlen előnyével, a viszonylag nagyobb szabadsággal élve nyíltan szólunk népünk megpróbáltatásairól, az irodalomban pedig minden megfelelő színvonalon jelentkező korszerű irányzatnak
helyet adunk. Különös gondot fordítunk arra, hogy azok a fiatalok, akik
már idegenben fejlődnek magyar íróvá, nyilvánossághoz jussanak. Az Új
Látóhatár megtisztelő feladata az is, hogy a magyar tudomány külföldre
szakadt neves képviselőinek magyarnyelvű közleményeit kinyomtassa.
Olykor a külföldi magyar színjátszás hiányát is pótolnunk kell: a színpad
nélkül sorvadó drámaíró-hajlamot legalább a nyomdafesték nyilvánosságával igyekezzük ébren tartani. Bármennyire nehéz és sokrétű mind e
feladat, a jövőben még többre kell törekednünk. A forradalom után számban és súlyban megnövekedett magyar emigráció igényeit a könyvkiadás
és a magyar élőbeszéd ápolásának terén is ki kell elégítenünk. Evégből
tervbe vettük és megkezdtük könyv- és hanglemez-kiadónk szervezését.
Bízunk abban, hogy mindazok, akik munkánkat eddig, sokan immár tíz
esztendeje sem szűntek meg támogatni, ezután is megértést tanúsítanak az
Új Látóhatár iránt. Mert ahogyan a múltban, ma is csak a hű olvasóinkra
számítunk. Tízesztendős számvetésünket hadd fejezzük be avval, hogy
olvasóink minden bajunkból felemelő bizalmát megköszönjük.
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BORSODY ISTVÁN
Az amerikai külpolitika és a szabadság jövője 79
A kétpárt-rendszerű demokratikus országokban – mint az Egyesült Államokban vagy Angliában – a kormányzatban bekövetkező pártcserét nem
követi okvetlenül változás a külpolitikában. Ellenkezőleg, gyakran nagy
belpolitikai változások idején is megmarad a külpolitika folytonossága. A
külpolitika túlságosan nemzeti ügy, semhogy pártérdek szerint változzék.
Ám a pártérdek fölé emelkedő nemzeti ügyet, a pártok különféle módon
és különböző sikerrel szolgálhatják. Reméljük, hogy a novemberi választáson győztes demokrata párt Kennedy elnöksége alatt több sikerrel fogja
képviselni az Egyesült Államok – és a szabad világ – érdekelt, mint a
republikánus párt Eisenhower nyolc éves kormányzata alatt.
Az amerikai külpolitikától sokan sokmindent várnak. S az amerikai
külpolitikáról sokan sokféleképpen vélekednek. De az amerikai külpolitikára elsősorban az amerikai közvéleménynek lehet befolyása. Épp ezért
minden más felfogásnál (beleértve a magunkét is) fontosabb, hogy ismerjük az amerikai véleményt az amerikai külpolitikáról.
*
Az Amerikai Társadalomtudományi Akadémia (American Academy of
Political and Social Science) ezévi közgyűlésén az amerikai külpolitika
jövője került megvitatásra. Az ülésen elhangzott előadások az Akadémia
folyóiratában (The Annals) is megjelentek. E kötet különösen időszerű
forrásnak tűnik annak tanulmányozására, hogy mi megy végbe az amerikai külpolitikai gondolkodásban. A szerzők tudós, tapasztalt, s többnyire
a gyakorlati diplomáciában is járatos szakértők.
A megnyitó előadást Robert R. Bowie harvardi egyetemi tanár tartotta.
Bowie egy ideig Eisenhower elnök külpolitikai tanácsadója volt; mint
többen az ötvenes években, ő is kiábrándultan távozott a State
Department szolgálatából. A tapasztalatok, vélte Bowie, főleg arra oktatnak, hogy az olyan külpolitika, amely nem kezdeményez s csak válaszol a
Szovjetuniónak, sikertelenségre van kárhoztatva. Biztatónak találta viszont, hogy az Akadémia ülésen elhangzott előadások kivétel nélkül a
külpolitikai kezdeményezés szükségét hangsúlyozták. Szerinte ez hűen
tükrözi az amerikai külpolitikai gondolkodásban tapasztalható elégedetlenséget, erjedést.
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A külpolitika – mondotta Bowie professzor – mindig nehéz mesterség;
ma pedig nehezebb, mint valaha, mert a mai világhelyzet sokkal bonyolultabb, mint volt bármely előző korszakban. Mindenekelőtt: a nemzetközi színen ma sokkal több szereplő van, mint volt a múltban. Az első világháborúig a nemzetközi politikát néhány európai nagyhatalom irányította. Amerika, beleértve az Egyesült Államokat is, csak jelentéktelen szerepet játszott. Ázsia és Afrika népei az európai birodalmakhoz tartoztak,
vagy – mint Kína – túl szervezetlenek voltak ahhoz, hogy szavuk lehetett
volna a nemzetközi politikában. Ami pedig a világot irányító európai
nagyhatalmakat illette; az európai államférfiak, noha nemzeti ellentétek
sokszor elválasztották őket, rokonlelkek voltak. Ugyanabban a kultúrkörben éltek, ismerték egymás gondolkodásmódját, történelmi észjárását.
Azóta a nemzetközi helyzet gyökeresen megváltozott. Ma csaknem
száz nemzet szerepel a nemzetközi porondon, s számuk egyre szaporodik.
E nemzetek különféle kultúrkörökben élnek, különféle történelmi hagyományokat és tapasztalatokat hoznak a nemzetközi életbe. A fiatalabb
nemzeteket gyakran mély szakadék választja el az idősebbektől. S maga
az a tény, hogy oly sok szereplő mozog a nemzetközi színen, rendkívül
bonyolulttá teszi a helyzetet, mert a független nemzetek arányában szaporodik a külpolitikai konfliktusok száma is.
Fokozza a bonyolultságot, hogy a nemzetközi kapcsolatok ma sokkal
kiterjedtebbek, mint a múltban voltak. Minden ország belpolitikája ma
szerves kapcsolatban van a külpolitikával. A nemzetek politikai, gazdasági, társadalmi fejlődése ma úgyszólván beleágyazódik a külpolitikai kapcsolatokba. A bonyolultság további tényezője a kommunista hatalmak
agresszivitása. A múltban is voltak agresszív erők, de a modern világ sohasem ismert olyan agresszív hatalmakat, melyek oly tökélyre vitték a
beszivárgás, felforgatás és erőszak technikáját, mint a mai kommunista
kormányok.
Példa nélkül áll a történelemben a változás üteme is. Ma a nemzetközi
helyzet nemcsak bonyolultabb, hanem gyorsabban is változik, mint valaha. A nacionalizmus nyomása alatt világszerte új nemzetek szédítő iramban igyekeznek modernizálódni. A forradalmi nyomás alatt márólholnapra új társadalmak születnek. Nyugat-Európában ősrégi vetélytársak
új, szoros egységbe tömörülnek. A változás üteme alól a Szovjetunió sem
vonhatja ki magát – s hogy a szovjet társadalom fejlődése minő hatással
lesz a szovjet külpolitikára, ez egyike a jövő nagy kérdéseinek.
De mindenek fölött áll a technológiai fejlődés, amely forradalmi változást idézett elő a hadviselésben. Oly mély és kiterjedt változások tanúi
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vagyunk, hogy a nemzetközi élet elképesztő feladatokat ró a külpolitika
vezetőire. Az Egyesült Államoknak megvan a modern külpolitikai gépezete, – fejezte be Robert R. Bowie – feladatunk, hogy a gépezetet megfelelő módon állítsuk munkába.
*
Az Akadémia ülésen az amerikai külpolitika sürgős feladatait konkrétebben egy másik harvardi tanár, a lengyel születésű Louis B Sohn, körvonalazta. Fő témája az volt, hogy az Egyesült Államok miképp ragadhatná magához a külpolitikai kezdeményezést. Mindenekelőtt – mondta –
tisztában kell lennünk külpolitikánk hosszú lejáratú céljaival. Egyesek azt
tartják, hogy az amerikai alkotmány már régesrég megjelölte ezeket a
célokat, mikor olyan állapot megteremtését kívánta, amely lehetővé teheti, hogy az Egyesült Államok békében és biztonságban élhessen. Igen ám,
de az amerikai biztonság, az amerikai érdek aligha lehet kizárólagos alapja az olyan külpolitikának, amelyet világszerte népszerűvé akarunk tenni.
Bármennyire igaz lehet, hogy ami jó Amerikának, az jó a világnak, mégis
helyesebb és célszerűbb lenne, ha ahhoz az elvhez tartanánk magunkat,
hogy ami jó a világnak, az jó Amerikának is. S hogy külpolitikánkat népszerűvé tegyük a világban, ügyelnünk kellene arra is, hogy szavaink és
cselekedeteink összhangban maradjanak. Gyakran előfordul, hogy hangzatos szavainkat nem követik tettek. Legkirívóbb példa erre, hogy míg
„felszabadító” politikáról beszéltünk, a magyar forradalom szovjet eltiprása ellen pusztán szavakkal tiltakoztunk.
Az sem elegendő, ha a külpolitika céljául nagy általánosságban a béke
megóvását tűzzük ki. Az amerikai békepolitikát konkréten és részletesen
kell megfogalmazni. Jelen körülmények között az amerikai békeprogramot három pontban lehetne összegezni:
1 Erős nemzetközi békehadsereg a leszerelés ellenőrzésére és végrehajtására.
2 Jobb módszerek a vitás nemzetközi ügyek békés rendezésére.
3 A nemzetközi jog új szabályai, melyek védelmet nyújthatnak minden
nemzetnek az erőszak és igazságtalanság ellen.
Ezt a béketervet az amerikai külpolitikának az ENSZ égisze alatt, más
rokonlelkű nemzettel karöltve kellene a világ elé terjesztenie. Talán három év alatt egy nemzetközi bizottság kidolgozhatná a részletes javaslatot. S ha a világ nemzeteinek többsége elfogadná a tervet, akkor egyetlen
ország sem kockáztathatná meg, hogy szembeszálljon a világ közvéleményével. Ha a Szovjetunió mégis a béketerv ellen foglalna állást, akkor a
világközvélemény megvetésének tenné ki magát; így legalább véget le176

hetne vetni a tarthatatlan helyzetnek, hogy a Szovjetunió a béke bajnoka
szerepében tetszeleg a világ színe előtt.
Az Egyesült Államoknak nem szabad félnie e béketervtől; elsőrendű
érdeke ugyanis, hogy a világ szemében az amerikai külpolitika azonossá
váljék a békepolitikával – zárta be fejtegetéseit Sohn professzor. Az
Egyesült Államoknak nincsenek világhódító szándékai. Egyetlen célja,
hogy olyan világrend jöjjön létre, amelyben minden nemzet élvezheti a
béke, a szabadság és az igazság áldásait.
*
A közép-európai kérdést az Akadémia ülésén Hans J. Morgenthau, a
közép-európai születésű chicagói egyetemi tanár világította meg. Ő is
helytelenítette, hogy az amerikai kormány csak válaszol a szovjet mozdulatokra, ahelyett, hogy magához ragadná a kezdeményezést. A kezdeményezés hiánya – mondotta – a cselekvés hiányát vonja maga után, amint
például a magyar forradalom idején oly fájdalmasan tapasztaltuk.
A közép- és kelet-európai kérdés megoldása, fejtegette Morgenthau,
hosszú távon a német kérdés megoldásától függ. Németország felosztottsága természetes következménye annak, hogy sem a Nyugat, sem a Szovjetunió nem engedheti, hogy egész Németország a vetélytárs kezébe kerüljön. Németország felosztottsága és Európa felosztottsága pedig szervesen összefügg egymással,
A szovjet politika célja, hogy véglegesítse Európa felosztását. Viszont
mindaddig, míg a nyugati hatalmak Nyugat-Berlin birtokában vannak,
sem Európa, sem Németország felosztása nem végleges.
Ha a kelet-németek szabadon választhatnának, akkor a kommunisták
egy napig sem maradhatnának uralmon. Sőt mi több: Kelet-Németország
felszabadulása csaknem bizonyosan az egész kelet-európai szovjet csatlós
birodalom felbomlását vonná maga után. Ezt az oroszok is jól tudják –
épp ezért szabad választással a német kérdés aligha oldható meg.
Sztálin terve az volt, hogy Európát szovjet és amerikai érdekszférára
ossza. Erre vonatkozó számos javaslatát az Egyesült Államok következetesen elutasította, Hruscsov, akárcsak Sztálin, szintén Európa felosztását
szeretné véglegesíteni. Ezért szeretné a nyugati hatalmakat kiszorítani
Berlinből. A Nyugat azonban semmilyen körülmények között sem adhatja
fel berlini állását. Egyrészt, mert nem fogadhatja el véglegesnek Európa
felosztását. Másrészt, mert Berlin feladása egész Németország elvesztését
vonhatná maga után.
A német kérdést tovább bonyolítja az Odera-Neisse határtól keletre
fekvő, volt német területek kérdése. A Szovjetuniónak módjában állna
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bármikor, részben vagy egészben visszaadni ezeket a területeket Németországnak. Az újra felosztott Lengyelország teteme fölött Hruscsov bármikor felújíthatná az orosz-német együttműködést. Hruscsov egy ízben
szemérmetlenül kijelentette: ha a nyugati hatalmak nem hajlandók beletörődni Németország felosztásába, akkor Oroszország egy szép napon úgy
fogja kisemmizni a Nyugatot, hogy kiegyezik az egyesített Németországgal. Morgenthau szerint a német-orosz kiegyezés a jövő legnagyobb veszedelme.
Vannak, akik azt hiszik, hogy az Odera-Neisse határ végleges elismerésével a Nyugat megelőzhetné a német-orosz kiegyezés veszélyét. Akik
így érvelnek, arra számítanak, hogy az Odera-Neisse határ elismerésével
Lengyelország és Csehszlovákia, sőt az egész keleti szovjet csatlós övezet
kicsúszhatna az orosz ellenőrzés alól, mert megszűnnék az érdekközösség
a Szovjetunió és a német veszedelemtől tartó kelet-európai kis államok
között. Mások viszont Közép-Európa semlegesítésétől, vagyis katonai
kiürítésétől – a híres „disengagement” tervtől – remélik a szovjet katonai
övezet, összeomlását. Morgenthau professzor szerint egyik tervvel sem
válnának valóra ezek a remények; szerinte a nyugati hatalmak nem tehetnek jelenleg mást, minthogy szilárdan tartják berlini állásukat. Mert csak
így hiúsíthatják meg Hruscsov tervét: Európa felosztásának véglegesítését.
Fájó, de való igaz: jól tájékozott és lelkiismeretes politikai megfigyelő
ma sem mondhat Morgenthaunál többet az európai szabadság jövőjéről.
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SZABÓ ZOLTÁN
Akiket a pacsirta elkísér 80
– Darvas József új filmje –
Írót a filmjéért általában nemigen lehet dicsérni vagy elmarasztalni. Őt
csak a cselekményért, azokért a helyzetekért és jellemekért illetheti fenntartás vagy elismerés, amelyeket regénye vagy novellája a film rendezőjének felkínált. A Móricz Zsigmond, Móra Ferenc, Hunyady Sándor, Gelléri Andor Endre vagy Sarkadi Imre munkáiból készült magyar filmeknél
elsősorban a rendező javára írhattuk azt, hogy az író művének levegőjét, a
mű külön világát, mozgóképpel tudta elbeszélni, illetve a „Körhinta” esetében elmélyíteni és kitágítani. Ám ha a szövegnek írója történetesen a
filmgyárnak is igazgatója, feltehető, hogy szempontja a rendezésben is,
ízlése a fényképezésben is érvényesült. A film ezesetben csakugyan az ő
filmje: a mű a rendezésnek aligha lehet áldozata olyankor, amikor írója a
rendezőnek szegről-végről főnöke is. Ilyen esetben joggal gyanakodhatunk arra, hogy a filmet egészében írójának szelleme s ízlése határozta
meg, ő a felelős érte.
Darvas József filmjének („Akiket a pacsirta elkísér”), amelyet a
„Hungarofilm” kötelességszerűen elküldött a londoni filmfesztiválra is,
két mozzanata vésődik be élesen a néző emlékezetébe. Az anyakönyvvezetőtől jövet, a fiatal emberpár, az egy szegényből kettő, gazdagok felpántlikázott lakodalmas szekérsorával találkozik. Az útszélről néznek fel
az elérhetetlen jólét végeérhetetlennek látszó díszmenetére. A fiatal férj
érzi, hogy a mennyegzőt valamivel meg kellene ünnepelniük nekik is.
Nászajándékul a boltból két nyalókát hoz. Ahogy a menyecske a pálcikán
ragyogó cukrot a szájához emeli, ahogy a száj szomorú, boldog és balga
mosolyra húzódik el a cukron, ahogy a két gyerekes váll megvert mozdulatra rándul – abba a parasztélet elesettjeinek és megnyomorítottjainak
egész életérzése belészorult: ez a sokatmondó vállmozdulat a színésznő,
Papp Éva érdeme. – A film másik ilyen maradandó pillanata az, amikor
Varga Sándor szegénysoron és özvegyi sorban élő édesanyjának (Dayka
Margit) bemutatja a fiatalasszonyt. Az anya, aki az eltartottak között, a
házasodással a második helyre szorult, már habozva koldul egy mázsa
búzáért, amit „ki kéne kérni a bérből”, mert fogy a kenyér a házban. „Ha
feleséged megengedi” – teszi hozzá, változott helyzetének megfelelően. A
80
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film jobb jeleneteinek mondatai mind hitelesek, az egész igazat mondják
ki, szűkszavúan, a régi parasztélet szigorú rendjéről, láncos valóságáról.
Azt az igazságot, amellyel mindenki ismerős, aki Móricz Zsigmond, Tamási Áron vagy Veres Péter írásainak hű olvasója.
Az, hogy ebben a filmben ilyen hitelesen csendülő mondatok is vannak, voltaképpen nem meglepő. Elvégre a filmet olyan ember írta, aki –
bármily hitvány szolga-hatalom gyakorlására is késztették őt a maga fortélyos félelmei – végülis író. Mesterségbeli ember, ha nem is a művészfajtából. Olyan író, akinek tehetségét csak csorbítja s erőtleníti az, hogy a
papír előtt nem csupán a témához való hűség vezérli, hanem szapora pislogások is a páholyok irányában. Darvas Józsefről az elmúlt tízesztendő
elég világosan bizonyította be, hogy a mai rendszernek, illetve mostani
rendszereknek Karafiáthja és Herczeg Ference szeretne lenni
egyszemélyben, ha a teljesítményre futná az erejéből. Új filmje is úgy
viszonylik a régi, tiszántúli parasztélet puritán fekete-fehér tragikumához,
mint a „Híd” szónokló Széchenyije, a vívódó igazihoz: minden fakóbb
lesz, erőltetettebb, közhelyszerű. Tegyük-e hozzá, hogy az „Akiket a pacsirta elkísér” nem oly bátor mű ma, mint a „Legnagyobb magyar falu”
vagy az „Egy parasztcsalád története” volt valaha. Vagy javít-e népe jelenén, akar- e javítani az, aki, csak a múlt bajáról szólva marad szókimondó
vagy forradalmár? Az ilyen, a befejezett múlt időre szorítkozó, igazmondás még többet veszít a súlyából akkor, ha írója a maga személyes szolgálatkészségének térfogatával túlnagy helyet szorított ki magának ott, ahol
pályakezdésének törvényei szerint nem lett volna keresnivalója. Az író a
maga tragédiáját szép őszinteséggel mondotta el abban az írásában, ahol a
parasztfiú minden erejét megemésztik az akadályok tanító koráig; s ennyi
megpróbáltatás után mi maradhat meg valakiben, ha se hős, se szent, miniszter korára?
Darvas József ezzel az új filmjével visszatér ahhoz a viharsarki szegénységhez, amelynek szülötte s zendülőkorában szóvivője is volt. A maga útjáról letért ember nemeslevelének színeit frissíti fel. Az eredmény,
sajnos, nem kielégítő. A történet egyszerű, de talán csak azért, hogy minél
több hatásosnak szánt mellékmotívumnak szolgáljon kerettel. A hős egy
fiatal hadiárva, Varga Sándornak hívják (Tordy Géza alakítja). Kovács
szeretne lenni, de özvegy édesanyjának, kistestvéreinek eltartása visszatartja a paraszt sorban. „Még egy évre” szegődik el béresnek a gazdához.
A szép gazdaasszony (Tolnay Klári) elutasítása a kis Julis karjaiba taszítja. Az ölelésből gyerekelhajtási kísérlet, ennek kudarcából házasság lesz.
Varga Sándort a sorsa végleg magához rántja, bezárul előtte a munkásélet
180

kapuja. Mindez 1922-ben történik. Ezt a film hangsúlyozza, de azt nem
mondja ki, hogy ma ilyesmi már nem történhetik, mert egy kovácsinas
keresményéből könnyedén eltartja özvegy édesanyját és kistestvéreit.
A történet, a háromszöghelyzet e tragikus paraszti változata, érzékelteti
ugyan a sorsának markába belészorult ember vergődését, de melodráma
marad. Az életkörülmények megváltozhatatlanságára ítélt emberpár végzetének gombjához varrja az író a mozgóképekkel elmondott társadalomrajz kabátját. A mondandó éppen e pazarló toldással veszít a meggyőző
erejéből azzal, hogy az író a környezetrajzba apait anyait beléad. Úgy
értsük, hogy feleleveníti mindazt, amit a harmincas évek falukutató és
népi irodalma fölvetett, olyan eszközökkel, amilyenek ennél jobb magyar
parasztfilmekben már szerepeltek. Ebből a két forrásból merítődik Varga
Sándor és Julis személyes sorsának körítése, öt percig tart az a szektajelenet, melynek kútfejét Féja Viharsarkában is megtalálhatjuk két sorban
(„Már a spiritizmus is utat talált a néphez s Békésen spiritiszta szekta is
működik”), de rendezése erőtlen, fényképezése gyámoltalan. S ezt nem
ellensúlyozza az, hogy a „táltoshoz” a megesett lány egyenesen a bábaasszonytól jövet tér be, hogy megtudja, „azt üzeni édesanyám, békés
szívvel elvár”, a túlvilágra. A mondat szép, de a riasztóan, gorombán átlátszóan halásvadászó jelenet alkalmasint azért íródott ilyenformán, hogy
a magánjellegű tragédia és a közérdekű környezetrajz elemei szorosan
egybekapcsolódjanak. Az „ítélet alatt vagyunk” sikolya is elhangzik, de
kevésbé erőteljesen, mint Kovács Imre Néma forradalmában, s gyakorlatilag az író a maga szándékának az ellenkezőjét éri el: a melodráma a társadalmi részletek erejét gyengíti és viszont. Emberbőrbe öltözött típusokkal is találkozunk. A stílus, mely általánosságban se eredeti, helyenkint
korábbi magyar filmek epizódjait idézi fel. A „Körhinta” nyakas gazdájának roppant fejszehajítását ketten is elismétlik itt. A gazda vasvillát hajít a
béres, az anya követ a tyúkja után, az udvaron, tehetetlen felindulás sodrában. Hannibál tanár úrnak is jelentkezik itt egy esetlen rokona egy paraszthadifogolyban, aki Oroszországból tért meg, s természetesen kommunistának vádolja mindenki, akinek elesettségében terhére van. Rajzában Darvas is, a rendező is, a színész is annyira elveti a sulykot, hogy ez
az elnehezült életű ember végülis egy tragikus Göre Gábor-változatnak
hat, s ha erény, ha egy komédia végülis tragédiának látszik, bűn az, ha
egy tragikus figura, a maga elrajzolt groteszkségével komikus lesz.
Mindez azonban csak gyengébbé tenné ezt a magyar filmet a korábbi
paraszttárgyú filmeknél. Kellemetlenebbé az teszi, hogy meg van tűzdelve azokkal az olcsó és áttetsző – s ezesetben mindenképpen
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anachronisztikus – szimbólumokkal, amiket a kommunista íróknak is csak
a gyengébbje és a sztálínistábbja használ unos-untalan. Mi értelme van
például annak, hogy a film Varga Sándora olyannyira szándékoltan és
hangsúlyozottan hasonlítson a Barabás-kép Petőfijéhez? Vagy annak,
hogy ne azért akarjon kovács lenni, mert az iparos élete könnyebb a földművesénél, hanem mert a kovácsműhelyben olyan szépen repülnek a
szikrák? Csak nem az, hogy a „szikra” szó Leninnek kedves szava volt s
ezért a kommunista szókincsben jelképes, nyomatékos, jövő felé mutató
értelmet kapott? Sekély az olyan mélység, amely ilyenformán érzékelteti,
hogy a petőfiforma poétalélekből sorsának kalapácsütései szikrát csiholnak, különös tekintettel az „Iszkra” szerepére. S a címszereplő pacsirta
is?! Ez a madár is jelvény, a kötelező optimizmus jelképeként repül a lapos táj fölé, ahol napsütés és villám egyaránt úgy töri át időnkint a gomolygó felhőket, mintha a fényképész éppen a festő Kisfaludyt akarta
volna a filmen utánozni. Szabad-e olyan fényképésznek, aki a vizes sík
fénylő pocsolyáit oly kifejezőerővel tudja a táj uralkodó elemévé tenni,
elhagyott lányt villámsújtotta fa gallyai mellé állítani rongyos kendőben,
olyan pózba, amely Dickens-regények múltszázadi kiadásainak illusztrációira emlékeztet szirupos mélabújával? A rendezés is meglett volna azok
nélkül az elviselt kellékek nélkül, amelyeket már az oroszok is kezdenek
levetni, s nem az a realista, aki a lángot akkor se meri föllobogtatni, ha
zsupfedélbe kap ... az „ég a kunyhó ropog a nád” eszelősre hangszerelt
dallamára – és szövegére, a gyengébbek kedvéért. De lehet, hogy mindezt
nem a rendezőnek (Ranódy László) és a fényképésznek (Pásztor István)
köszönhetjük, hanem a szerző befolyásának, hivatalának, amely alkalmasint felelős azért is, hogy éppen ez a mű választatott ki arra, hogy a magyar filmművészetet képviselje. Először Velencében, majd San Franciscóban. Aztán Vancouverben. Később San Sebastianban. S végül Londonban. Olyan angol címmel („For Whom the Larks Sing”) amely mindenkit
óhatatlanul a híres Hemingway regény címére („For Whom the Bell
Tolls”) emlékeztet. Akiben ez a rokonhangzás a címben nagy várakozásokat kelt a mű iránt, az megcsalódott.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Eltűnt maszkok nyomában 81
Csathó Kálmán: Ilyeneknek láttam őket, Magvető, Budapest, 1959, 328 1.
– A régi Nemzeti Színház, Magvető, Budapest, 1960, 337 1.
Olvasás közben heteken át visszakísértett gyerekkoromból egy elveszett
fénykép. Néhány vadászemberről. Parázsló szemű s közepes növésű férfi
állt az egyik oldalán, orrára van írva a mókázó kedv. Ezer kicsi ördög
döfködheti, nagy komédiás lehet, akárhogy nézzem. Annak nézném,
olyan színész ábrázat, egy pompeji freskón vagy középkori faragáson is.
Nem is tévednék, mert Rózsahegyi Kálmán a neve. Néhány puskás tekintetes úr látható körülötte, a vadásztársaság más tagjai. Alszeghy Kálmán,
az Operaház rendezője, Bezerédi Gyula, a szobrász, aki Tinódi emlékművét mintázta s Tóth Imre, a Nemzeti Színház főrendezője. Az ötödikre
nem emlékszem, de nyilván festett világból való művészember ő is. Megtermett férfi áll a szélen hatodiknak, átvetett puskával, rövid bundában.
Az édesapám. Garammikolán készült a fénykép. Később apám kilép a
képből s belép egy tatárarcú, kedves úr. Csathó Kálmán. Garammikolán
fogja megkérni a vadásztársaság egyik tagja, Tóth Imre, hogy szerződjék
el hozzá rendezőnek a Nemzeti Színházba. Az a beszélgetés, déli szalonnázás közben a garamparti pihenőn, eldöntötte hosszú, szép életének hátralevő részét. Évtizedekig volt Csathó a színház rendezője, szerzője s közel a nyolcvanhoz két hatalmas kötetben megírta emlékezéseit sok művészről, művésznőről s néhány szerzőről. „Ilyeneknek láttam őket” az
elsőnek a címe, „A régi Nemzeti Színház” a másodiké; a kettő együtt 665
nagyalakú lapra rúg, telenyomva apró betűvel. Ahogy Márkus Emília
hasonmásban közölt levele mutatja, Csathó már 1949 őszén dolgozott az
1957-ben megjelent első köteten, amint a Rózsahegyi portré egyik utalásából kiveszem, 1958-ban már javában készült az idén kiadott második
kötet. Tempósan, rendületlen bizalommal és türelemmel jó tíz esztendőt
fordított a visszaemlékezéseire. Mindenképpen megérte.
Mikor a Nemzeti Színház átvándorolt Kerepesi úti szentélyéből örökös
hajlékká kövült átmeneti szállására, a Népszínház épületébe, a megnyitó
előadáson Csathó Kálmán összetalálkozott Tóth Imre igazgató édesanyjával. Az pedig nem volt más, mint a feledhetetlen Tóth József özvegye.
Tóth körülbelül Petőfivel egyidőben csapott fel vándorszínésznek; későb81
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bi felesége, Kovácsy Mária – akkor még süldő lányka – 1837-ben ott volt
a szentély legelső előadásán. Bajzával s Vörösmartyval egy napon. Amikor pedig Csathó Kálmán megvált az imádott deszkáktól, már fújdogáltak
a második világháború döglehelletű előszelei. Száz esztendő van a két
kötetben: a Nemzeti Színház első száz esztendejének a története.
Hogyan? Valaki nekilát teleírni hatszáznál több sűrű lapot színészekről, színésznőkről? Szélfogó hálókat feszit ki, szűrővel merít a patakból?
Szavakba akarja foglalni porladó maszkok mozdulatait s elillant beszédét? Eszeveszett vállalkozás csakugyan. Különösen a lemez, hangszalag
és dokumentáló film korában. Hiszen a tökéletesedő műszerekkel maga a
„dolog” azon szűzen is megragadható, írói áttétel nélkül, kellő légszabályozással akár az örökkévalóságig.
Csathó Kálmán vállalkozása azonban nem volt eszeveszett. Jól megfontolta ő, hogy mit csinál. Mindenekelőtt azért, miért ha keresztülfúrunk
a változó kor- és stílusáramlatokon a színjátszás sziklaalapjáig, mindörökre mindnyájan egyetértünk, hogy ki a jó színész és ki a rossz, mi a stílusos
és mi a stílustalan játék. Már most Csatihó Kálmán, ritka józanésszel s
nyolcvan esztendejének derűs kilátójáról csak ezekkel az időtlen komédiás tulajdonságokkal törődik. Akármit tartott is ez vagy az a kor a színház
hivatásáról, a rendezésről, beszédmódról, színpadképről, illúziókeltésről –
időről időre nagyon is másfélét –, bizonyos vagyok benne, hogy összevillanó szemmel rögtön felismerték volna a lángeszű játékost a szenvedélyes
római színházjárók, mondjuk Horatius, amíg nem húzódott ki végképp
falura, vagy Ovidius, amíg nem űzték el a fővárosból, Shakespeare pártfogója: Essex gróf és Moliére védelmezője: a Napkirály, Diderot,
Lessing, Laube, G. B. Shaw, Reinhardt, Sztaniszlavszkij és Copeau.
Mondom, az emlékírót csak ezek az ősi,, teremtő komédiás tulajdonságok
érdeklik. (Vagy intelemül szolgáló, kirívó hiányuk). S minthogy Tóth
Imre igazgatása alatt sokáig sütkérezett Paulay Ede aranykorának erős
visszfényében, Hevesi Sándor alatt pedig minden idők egyik legnagyobb
játékmestere és színháztudósa mellett szolgált, csalhatatlan szemmel, beavatottan tud beszélni azokról a titkokról, amelyek a Nemzeti Színházat, a
kísérleti vagy magán színpadokkal szemben csakugyan a nemzet első
színházává tették, Olyan áhítatosan dédelgetett intézménnyé, amilyen
legfeljebb egy van még a föld kerekén, a franciáknál.
Filmnek, fölvételnek, lemeznek, hangszalagnak is szüksége volna az ő
tapintatos, de magabiztos kísérő szövegére. Apróra kibontakozik Csathó
ezer és ezer ecsetvonással festett arcképeiből az országos fajsúlyú, műveltségteremtő magyar színház. Éppen ez a nagy meglepetés, éppen ez a
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bravúr a két könyvben. Sohasem előadásokat ábrázol, tehát a legjobban
megfoghatót, hanem mindig játékot, tehát a leginkább megfoghatatlant. S
a halmozódó hatás mégis olyan, mintha bérletünk volna egy ünnepi ciklusra s mienk volna a legjobb látcső. Csathó, a rendező Csathónak, az
írónak s az írás mindenható megelevenítő képességének ad csattanós igazat. Utóvégre a lemezre s szalagra rögzített, „élethű” hang, elszakítva az
élő személytől, idők múltával olyanná lesz, mint a pincéből vagy várfokról kísértő szellemhuhogás, Hamlet apjának a hangja, az „élethű” fölvétel
pedig, elszakítva a körültapintható, eleven testtől, jobban hamisít, mint
akár egy író feltámasztó visszaemlékezése, akár egy festő újjáteremtő
ábrázolása. Miképp van az, hogy Degas, Toulouse-Lautrec, Boldini,
Whistler kortársai hervadoznak, fonnyadnak a fényképeken, mintha önmaguk zörgő sírkoszorúi lennének, a mondott művészek rajzain s festményein ellenben ma is hódítók, szédítők, gyújtogatva forognak a
szoknyafodrok lángjaiban, szíven döfnek frakkjuk fecskeszárnyaival? Öt
év előtt, egy Proust kiállításon tapasztaltam leforrázva, hogy óvakodni
kell a fényképektől, amelyek félelmes, nagyúri regényfiguráinak állítólagos mintáiról készültek. Félig komikus, félig avitt családi albumba, az
alsó fiók fenekére valók! Akárhogy tökéletesednek is a rögzítő műszerek,
fölvevő gépecskék, változatlanul az író s a képzőművész közvetíti leghívebben egy letűnt élet embereit, még azt a színjátszó hivatást is – íme a
példa, Csathó példája! – amelyről azt hisszük, hogy rabja a pillanatnak,
menthetetlenül vele pusztul.
De másról, többről is van itt szó, nem csupán arcképekben elbeszélt
színháztörténetről, bár érdemnek ez is elég. „Odabenn egy szolgabíró
rendez!” – ordította egy sebzett, ifjú titán, mikor Csathó ráncbaszedte,
mint kezdő rendező. Volt egy kis igazság a nevetséges felordításban.
Csathó három világot von össze visszaemlékezéseiben: a konzervatív magyar vidéket, a szabadelvű fővárost s a Nemzeti Színházat, ahol a hőskori
vándor-komédiások örökösei, változatlanul áthatva a „nemzet napszámosai”-nak a missziójától, egyaránt beférkőztek a vidék s a főváros kétféle
dobogású szívébe. Hiszen legtöbbjük a végeken kezdett játszani, mielőtt
átváltozott nagyvárosi kártyás és lóversenyző klubtaggá. Falusi szokásaikat, ráfizetéssel persze, akkor is megtartották; szöllőjük, halásztanyájuk,
vadász-bérletük volt. Külföldre csak egy-két „stréber” ment ki tanulni,
egyébként a külföld képét kitöltötte Velence. Egy ringó habostorta a
vizen.
Szövevényes, nagy társadalomban a regényíró a hidak aljától a trónig
megtalálja kimeríthetetlen emberpéldáit. Tigriseket és őzeket, hiénákat és
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bárányokat. Nem ok nélkül beszélünk Balzac, Zola és Dosztojevszkij faunájáról, Stendhal szép fenevadjairól. Proletárok, mágnások, parasztok,
polgárok, szüzek, hetérák, szülök, gyerekek, különcök, rajongók, katonák,
diplomaták, apostolok és ördögűzők túlhágnak az emberi mértéken, széttörik életnagyságú keretüket egy angol, francia vagy orosz regényeposzban. Magyarországon Jókai fénykora után jóformán kipusztult ez a csodálatos vadaskert. Csupán egyetlen szögletében maradt meg érintetlenül,
mutatónak: a Nemzeti Színház falai közt. Előbb a Kerepesi út elején s
kapcsolt Partiumában, a Pannónia kávéházban, később a Rákóczi út és a
nagykörút sarkán, „ott, ahol a hatos megáll.” Csathó Kálmán nem irt
ugyan balzaci regényt a visszaemlékezéseiben, ilyet egy szóval sem állítok, de – színésznevek alatt – Balzac emberfölötti típusaival ismertet öszsze. Ezért mondtam, hogy másról is van itt szó, nemcsak
szinháztörténetről. Elmondhatatlanul ízes magyarsággal, ezer anekdotába
ágyazva.
Nagyon tud szeretni s megtelik gyöngédséggel a nagyság láttán vagy
egy arany szívtől. De egy letűnt világ erénye csillog elegáns kivégzéseiben is. Mennyire pusztulóban van ma világszerte, talán az egy Anglia
kivételével, a fűszeres rosszmájúság és civilizált könyörtelenség! Attól,
hogy keresztüllátunk a nagy embereken, még nem lesznek törpék. Ha az
ironikus emberismeret és csiszolt szókimondás mellé megvan a tisztelet
és szeretet is, szépítgető legendaköltés helyett megrendítő Emberi Színjátékot tudunk írni a lángelmékről. Csathó Kálmán több ízben kezdi megdöbbentő leleplezéssel egy-egy arcképét, elősorolja gyöngéit, tenger sok
hibáját s az így lefestett már-már szörnyeteg mégis nőttön nő, hibái, bűnei
elemésztődnek a tehetség tűzében s az olvasó elszoruló torokkal egy félistentől búcsúzik a halálos ágynál.
Rippl-Rónai József francia festőbarátjáról, Bonnardról mondogatták
honfitársai, hogy egy kedves művész emléke maradt volna utána, ha
meghal hatvan éves korában. De Bonnard kitartott s nagy festő lett belőle
hatvan és nyolcvan között. Csathó Kálmán esete is ilyen egy kicsit. Dölyfös ifjúságunkban Herczeg Ferenc epigonjai közé soroltuk kellemes regényeivel, kedves színjátékaival. Igazsággal-e, méltatlanul-e, döntsék el
mások. Az ember mindig nagyon szeretetreméltó volt, az íróra azonban,
Szabó Lőrinc figyelmeztetése nyomán, csak egy vadászkönyvénél kezdtem egészen más szemmel nézni. A második világháború után. S most itt
fekszik előttünk több, mint tíz esztendő lankadatlan, bölcs munkája a Hűvösvölgyben: 665 nagyalakú, sűrű lap egy letűnt korszak regényes fenevadjairól és világi szentjeiről. Igen, szentjeiről is, hiszen vitán kívül áll,
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hogy Assisi Ferenc szerzetes útitársnak bizonyosan Rózsahegyi Kálmánt
vette volna maga mellé, bolondozni és Jézusnak örvendezni az országutakon.
Istenáldás, hogy Csathó Kálmán a hatvan s a hetven után megérte a
nyolcvan esztendejét is.
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LAKI KÁLMÁN
Szumér agyagtáblák 82
Samuel Noah Kramer: From the Tablets of Sumer. Twenty-five Firsts in
Mans. Recorded History. The Falcons Wing Press, Colorado, USA, 1956.
293 old. 80 fénykép-illusztráció, számos szövegközti ékírás és rajz.
Mezopotámia déli részét ősi nevén Szumérnak nevezték. Ezen a televény
talajon, a Tigris és az Eufrátesz között fejlődött ki a legrégibb civilizáció,
amelynek örökségét ma is magunkban hordozzuk. A szumérok már a
harmadik évezred előtt fölfedezték a képírást s ebből a harmadik évezred
folyamán fokozatosan kifejlesztették a ma ékírásnak nevezett írásmódot.
Agyagtáblákra írtak adásvételi szerződéseket, történelmi eseményeket, de
a megtalált táblák egy gazdag irodalom beszédes tanúi is. A szumér civilizáció virágkora a Krisztus előtti harmadik és második évezred között
volt. A harmadik évezred vége felé szemita hódító népek (legismertebb
köztük a babiloni) kezükbe kerítették a politikai uralmat. De a hódítók
teljesen átvették a szumér civilizációt; királyaik évszázadokon át szumér
íródeákokat alkalmaztak udvaraikban. Jóllehet a szumér nyelv idővel kihalt, a szumér nyelven írt agyagtáblákat a tudósok még a Krisztus előtti
hetedik században is tanulmányozták. Az asszír király, Asszurbanipal
például valóságos kutató hadjáratot indított a régi szumér táblák összegyűjtésére. Ezek a táblák arról tanúskodnak, hogy a régi világ fölfedezései jóformán minden tudományágban szumér kezdeményekre vezethetők
vissza. Wooley83 szerint „szumér volt a nyugati világ előfutára, a
szuméroktól erednek mindazok a művészi formák és gondolatok, amelyeket a babiloniak, az egyiptomiak, az asszírok, a föníciaiak, a héberek és
végső fokon a görögök kifejlesztettek”.
Ez a nép fedezte fel a kocsikereket, a gölöncsér korongot. A szumérok
tudtak ércet önteni, drótot húzni, hegeszteni. Szövetet festettek, parfümöt,
szépítő szereket készítettek. Mesterséges tavakban tenyésztettek halat.
Vizeiken vitorlás hajók jártak. Szabóik, szűcseik, tímárjaik voltak. Akkora városokat építettek, mint Cegléd vagy Szolnok. A legismertebb szumér
városnevek: Ur, Kis Laga-s, Nippur, Eridu. A szumér írások szerint a legrégibb város Eridu volt. A városi polgárok szabadon és jólétben éltek.
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Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 6. számában.
Sir Leonard Wooley : Excavations at Ur. A Record of Twelf Years' Work. New York,
1954.

188

Szumér tudósok a tízes és hatvanas számrendszerben egyaránt tudtak
számolni. Számaikat pozíciós módszerrel írták le. Voltak szorzótábláik és
nagy számokkal is könnyedén dolgoztak. Ez különösen akkor meglepő,
ha meggondoljuk, hogy a nyugati világ mintegy ötszáz évvel ezelőtt még
a római számokat használta, melyekkel a legegyszerűbb szorzást is nehéz
elvégezni.
A szumérok fedezték fel a boltíves építkezést. Isteneiknek hatalmas
tornyokat emeltek. A Tigris és Eufrátesz közötti földet kiterjedt csatornarendszerrel öntöztek. A csatornaásás minden részletét előre kiszámították;
nemcsak azt, hogy egy meghatározott méretű csatorna elkészítéséhez
mennyi földet kell kiemelni, hanem azt is, hogy ehhez a munkához menynyi idő és hány ember szükséges. Az eddig kiásott és a világ különböző
múzeumaiban található agyagtáblák száma százezrekre rúg. Eddig még
csak, egy részük van katalogizálva és annak is csak egy töredékét olvasták el. De az eddig elolvasott táblákból is kibontakozik a szumér irodalom
gazdagsága.
A Kramer által megvizsgált táblák nagyrésze Nippurból való. Ez a város Szumér középen épült és szent városként tisztelték. Az innen származó táblák szumér nyelvről és irodalomról alkotott mai ismereteink legfőbb
forrásai.
A szumér írásmód már a harmadik évezred második felében annyira
kifejlődött, hogy a legkomplikáltabb történeti és irodalmi alkotások leírására is alkalmas volt. Szumér írnokok minden bizonnyal már a harmadik
évezred vége felé elkezdték agyagtáblákra róni azokat az irodalmi alkotásokat, amelyek eladdig csak a szájhagyományban éltek. Kramer szerint
,,jó ezer évvel azelőtt, hogy a héberek bibliájukat, a görögök Iliászukat és
Odisszeájukat leírták volna, Szumérban már gazdag és kiforrott irodalmat
találunk: elbeszélő költészetet, hitregéket, himnuszokat, meséket és közmondásokat”.
Mivel olyan táblákat is találtak, amelyeken összetett igei és főnévi kifejezések nyelvtani szempontból vannak csoportosítva, azt is föl kell tennünk, hogy a szumér íródeákok a nyelv szerkezetével is meglehetősen
tisztában voltak. A legrégibb „szótár” szumér eredetű. Szótárra a Szumért
a harmadik évezred utolsó negyedétől kezdve fokozatosan meghódító
szemita akkádiaiak térfoglalása miatt lett szükség. Ezekben az ősi szótárakban szumér szavak és kifejezések vannak akkádiai nyelvre fordítva.
Kramer professzor, Amerika egyik legelismertebb szumérológusa,
1897-ben született Oroszországban, de már kilenc éves korában az Egyesült Államokba került. 1930-ban, egyetemi tanulmányai végeztével a
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Pennsylvaniai Egyetem régészeti csoportjával részt vett az Irakban folytatott ásatásokban. Jelenleg a Pennsylvaniai Egyetemen az asszírológia professzora és az egyetemi múzeum táblagyűjteményének gondnoka.
Könyve, mely előttem fekszik, ilyenféle fejezeteket tartalmaz: Az első
iskolák. Az első idegháború. Az első kétkamarás parlament. Polgárháború
Szumérban. Törvénykönyvek. Az első orvosi könyv. Az első könyv a
földművelésről. Az ember első világképe. Az első közmondások. Bibliai
párhuzamok. Az özönvíz és az első Noé. Alvilág és az első föltámadás
története. Az első „Szent György”. Az első szerelmes dalok. stb.
A magyar olvasó általában különös érdeklődéssel veszi kezébe a
szumérokkal foglalkozó könyveket. Ennek az az oka, hogy időről időre
olyan művek látnak napvilágot, amelyek a magyarok és szumérok, illetve
a magyar (finnugor) és szumér nyelv rokonságát bizonygatják. Főleg két
munkára utalhatunk. Az egyik csaknem száz éves és a híres francia
asszírológustól Lenormant-tól 84 származik. A másik, néhai Varga Zsigmond 85 munkája, Debrecenben jelent meg. Mind a kettő nyelvészeti érvekkel igyekszik bebizonyítani a finnugor nyelveknek a szumérrai való
rokonságát. Ezeket az azonosítási kísérleteket azonban mindmáig sem a
finnugor, sem a szumér nyelv legjobb szakértői nem tartják eléggé meggyőzőnek.
Akik a szumér-finnugor nyelvrokonság bizonyítékait keresik, Kramer
könyvében vajmi kevés támpontot lelnek. A benne tárgyalt szók és nevek
a magyar nyelvvel nem sok hasonlóságot mutatnak. Helyenként azonban
meglepő adalékokra bukkanunk. Hadd ismertessem bővebben Kramer
könyvének azokat a fejezeteit, amelyekben a finnugor-szumér rokonság
mellett kardoskodók biztatást találhatnak.
A kozmológiáról szóló fejezetből megtudjuk, hogy milyen volt a
szumérok elképzelése a világegyetemről. Szerintük az égbolt mint felfordított üst fedte be a kerek sík földet. Az égbolt neve 'An' volt, a földé 'Ki'
Az égboltot ónból készítettnek hitték és így az ón fém neve is 'an' volt. (A
magyar 'ón' szó finnugor eredetű.) Az ég és föld között volt a levegő, melyet a szumérok 'lil'-nek neveztek. Nagyon érdekes, hogy ez a szó nemcsak levegőt, hanem lélegzetet és lelket is jelentett, csakúgy mint a finnugor 'lit', melyből a magyar 'lél', lélek is származik. A világ keletkezésének történetében 'Lit' volt az az isten, aki az ős-káoszból szétválasztotta és
szétválasztva tartja az eget és a földet. A föld alatt terült el az alvilág,
84

Francois Lenormant: La Langue Primitive de la Chaldée et les Idiomes Touraniens.
Paris, 1875.
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Dr. Varga Zsigmond: Ötezerév távlatából. Debrecen, 1942.
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szumér néven 'Kur'. Ez a szó azonosítható a vogul 'Kul'-lal, ami ugyancsak alvilágot jelent. A magyarban 'hagy' (hagymáz) felel meg a vogul
'kul'-nak. (Ezekkel az azonosításokkal kapcsolatban lásd Varga Zsigmond
idézett művét.)
Kramer könyvének egy másik gondolkozásra késztető fejezete a
szumérok Mezopotámiában való megjelenését tárgyalja. Címe: Az emberiség első hősi kora. Kramer szerint a szumér hódítók Mezopotámiában a
negyedik évezred utolsó negyedében jelentek meg, Ezek a nomád
szumérok Transzkaukázia vagy Transzkáspia vidékéről törtek be. Hősi
korszakuk, amelyet hőskölteményeik örökítenek meg, 3000 és 2900 közé
tehető. Nem sokkal ezután az építészetet és a művészeteket már magas
fokra fejlesztik és megtanulnak írni is. A következő korszakban (2700–
2300) a kezdetleges képírás rendszeres fonetikus írásmóddá alakul.
Más tudósok a szumérok mezopotámiai megjelenését két-háromszáz
évvel korábbra teszik, mint Kramer. A szumérok feltűnésének idejét és
azt, hogy honnan jöttek, talán sohasem fogjuk pontosan megtudni. A legvalószínűbbnek látszó időpont mindenesetre majdnem egybe esik azzal az
idővel, amikor az uráli (finnugor-szamojéd) nyelvközösség 4000–3500
körül a keletre induló ősi indo-európai népektől az első lökést kapta, és
amikor egyes csoportok föltehetően kiváltak az uráli nyelvközösségből.
Ezek a levált csoportok a Kaukázuson keresztül végülis megjelenhettek
Mezopotámiában.
Az istenekről írott fejezetben Kramer egy szumér mesét ismertet a
Hold-isten születéséről. A mese szerint Lil (Enlil) megerőszakolta női
hasonmását és ezért a többi istenek büntetésből az alvilágba űzték. Szerelmese (Nin-Lil) azonban utána ment az alvilágba. Ott Lil egy alvilági
isten képében háromszor teherbe ejti, hogy így az első terhesség gyümölcsének ne kelljen az alvilágban maradnia, hanem hogy az égben a hold
istene lehessen.
Ez a mese meglepő azonosságokat mutat egy vogul mesével, amely a
Világ-ügyelő-Férfi születését mondja el.
A Világ-ügyelő-Férfi (Mir-susoedium) az Ég-isten hetedik és legkisebb fia. Anyja az alvilág fejedelmével (Kul-Ater) közösült és ezért férje
haragjában háromszor leteperte és végül letaszította az égből. Az asszony
esés közben szülte meg a Világ-ügyelő-Férfit. A csecsemőt azonban viszszahúzták az égbe, ahol ezüst bölcsőben nevelkedett. A Világ-ügyelőFérfi éjszaka a föld körül utazik.
Nem egyöntetű a vélemény atekintetben, hogy a Világ-ügyelő-Férfi
nap- vagy hold-isten-e. Valószínűleg mindkettő. Karjalajnen szerint hold191

isten. Erre vall az, hogy éjjel utazik a föld körül és hogy ezüst bölcsőben
nevelkedett.
A két rege részletes ismertetése túl messzire vinne, de hasonlóságuk
ebből a vázlatos leírásból is nyilvánvaló. Mind a két történet a hold-isten
születését írja le, mindkettőben az alvilági isten közösül az égi istennővel,
a csecsemő mindkettőben visszakerül az égbe, stb.
Elképzelhető, hogy a szumér mese, mint sok más szumér hagyomány
évezredeken át fennmaradt és végül eljutott a vogulokhoz. Így a két történet hasonlósága, bár érdekes, nem jelent rokonságot. A kérdés azonban
nem ilyen egyszerű. Az amerikai iroki indiánoknak is van olyan meséjük,
amely a vogulokéhoz hasonlít.
Az iroki mesében az Ég főnöke rábeszélte feleségét, Nakomist, hogy
jól hajoljon ki az égből és amikor tényleg kihajolt, az ég nyílásán át a
földre taszította. Az asszony esés közben egyesült gyermekével és mikor
a földre érnek, a gyermek újra születik. Az újra-szülött szép lánnyá cseperedik és a nyugati szél istenétől fiat szül. A csecsemő azonban árván marad, mivel anyja, hogy férje elhagyta, meghal. A csecsemőt ettől kezdve
nagyanyja, Nakomis neveli az égben.
Ha az eddig mondottakhoz hozzátesszük, hogy a Világ-ügyelő-Férfit a
vogul mese szerint is a nagyanyja nevelte, a két történetben alapvető hasonlóságokat fedezhetünk fel. A nyugati szél istene mint apa a szumér
Lil-re emlékeztet, aki szél-isten is volt.
Róheim 86 szerint a vogul és az iroki regék hasonlósága arra mutat,
hogy talán észak-szibériai népek által kifejlesztett történelemelőtti hitregével állunk szemben.
Kramer könyvének ,,Az első Szent György”-ről szóló fejezetében
megint érdekes adalékokra bukkanhatunk. Egy mese azt mondja el, hogyan hadakozott 'Nínurta' a betegség ördögével, aki a 'Kur'-bol jön és
'Aszal'-nak hívják, A küzdelemben természetesen Nínurta győz, 'Sarur'nak nevezett fegyverével. (Nínurta Lil-nek, a levegő istenének a fia; a
babilóniaiak később 'Nimród’-dá módosították.) A Nínurta szó leírásában
a 'Nin' szó nőt is jelent. Ennek a jelnek másik olvasása 'nim’, és jelentése:
nemes, (Ez a magyar szó a honfoglalás idején még mint „nem” szerepel.)
Nínurta tehát azt jelenti, hogy nemes 'Urta'. Ninurta fegyvere, a 'Sarur'
szintén két szó összetétele. 'Sar' jelentése: sereg, 'ur' jelentése: verő. Sarur
jelentése tehát annyi mint seregverő. (A két magyar szó török eredetű.)
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Az Aszag-nak nevezett betegség-démon sem hangzik olyan idegenül,
ha meggondoljuk, hogy egyik írásmódjában két jelből van felépítve. E
szójel egyik olvasása 'a', és ez könnyen azonosítható a finnugor eredetű
magyar 'jó' szóval, mely ugancsak erőt, hatalmat jelent. A szó második
tagja, a 'szag' annyit jelent, hogy: 'töredék', 'szakadás'. Ez is könnyen öszszevethető a finnugor eredetű 'szak' (darab, töredék) szóval. (Lásd Varga
idézett művét.) Az 'Aszag' kifejés szószerint tehát annyit jelent mint eröszakadt, vagy erő-híja, vagy erő-szűke. A magyar hézag (héj + szak) is
ilyen szerkezetű kifejezés,
Kramer szerint a folyóvíz leírására alkalmazott jel jól szemlélteti a
szumér írásmód kialakulását. A víz szó jele eredetileg két párhuzamos
hullámos vonal volt, a folyóvíz jelképe. Ennek a jelnek az olvasása 'a'. (A
magyarban 'jó' hasonlítható hozzá.) Később ez a jel a 'benn', 'be' jelentésű
rag leírására is szolgált, mert a szumérban az 'a' hang jelenti azt is, hogy
'be', 'benn'. A víz képe tehát pusztán hangzási okokból a 'ben'‘ leírására is
szolgált. (A szumér 'a' azonosítását a magyar-finnugor 'jó'-val Lenormant
és Varga idézett műveiből vettem.)
A szemita babiloniak, akiknek a közvetítése lehetővé tette a szumér
írás megfejtését, csak az 'a', 'e', 'i', 'u' magánhangzót ismerték. Ha tehát
volt a magyar 'jó'-hoz hasonló szumér szó, az valószinűleg mint 'a' vagy
'u' jelent volna meg a babilon olvasásban. Ma már tudjuk, hogy a szuméroknak volt 'o', 'ö' és 'ü' hangzójuk is.
Azok a finnugor-szumér nyelvrokonságra utaló egyezések, amelyek
közül néhányat megemlitettem, okvetlenül magyarázatra szorulnak. Ez a
magyarázat azonban csak olyan tudósoktól eredhet, akik egyformán jártasak a szumér és a finnugor nyelvekben is.
Vannak, akik a magyar nyelv finnugor eredetét tagadva, nyelvünket
egyedül a szumérral rokonítják. Ezt a véleményt már azért sem lehet
megvédeni, mert két egymagában álló nyelv tudományos igényű összehasonlítására alig van lehetőség. A szumér nyelvnek az uráli nyelvcsaláddal
való összevetése azonban nyelvészeti szempontból védhető, sőt kívánatos
is, hogy az egész szumér kérdést a tudomány módszereivel újból vizsgálat
tárgyává tegyék. Lenormant túl korán kezdte az összehasonlítást: az ő
idejében, száz év előtt, a szumér nyelvtudomány még gyerekcipőben járt.
Varga Zsigmond pedig nem értette meg egészen a szumér nyelv, különösen a szumér igék sajátos tulajdonságait. A mai szumérológusok általában
nem foglalkoznak a szumér eredet kérdésével, mert minden figyelmüket
és idejüket a kiásott táblák elolvasása köti le.
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Kramer könyvének a szumér agyagtáblákról szóló huszonöt fejezete
lebilincselő olvasmány. Mindenkinek ajánlható, akit az emberiség szellemi képének kialakulása érdekel.
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KÖVES TAMÁS
Farkas Gyula emlékkönyv 87
Gedenkband für Julius von Farkas. Ural-Altaische Jahrbücher
(Fortsetzung der „Ungarischen Jahrbücher”) Band XXXI. 1959.
Herausgegeben von Omeljan Prit-schak, Schriftleiter Gyula Décsy.
A nem szoros értelemben vett szakember is érdeklődéssel veszi kezébe e
kötetet, mellyel munkatársak, barátok és tanítványok tisztelegnek a
göttingai egyetem elhunyt professzorának emléke előtt. Ez az érdeklődés
egyaránt szól a nagy tudós személyes sorsának és maradandó alkotásainak. Az Emlékkönyv azonban tanulságos dokumentuma a magyar és vele
rokon nyelvek, kultúrák iránt világszerte megnyilvánuló tudományos érdeklődésnek is.
A Farkas Gyula életével és munkásságával foglalkozó cikkek fő gondolata: tudósnak lenni elhivatottság. Engedni a hívó szónak, hű maradni
hozzá a másfelé vonzó csábítások és a kor, a környezet korlátai ellenére
vagy éppen a korlátok között: mindez emberi nagyságot igényel. Farkas
Gyula jelleme és tudományos alkotása között szoros az összefüggés.
Aligha akad majd elfogulatlan olvasó, akit ne töltene el tisztelettel ennek
a következetesen végigharcolt alkotó életnek a példája. A nyugatdunántúli dzsentri család gyermeke, a soproni bencés diák, a magyarnémet szakos Eötvös-kollégista, 1914-es frontkatona, orosz hadifogoly, a
hallei és dijoni egyetem hallgatója 1919-ben, „Petőfi nagyobb epikai költeményeiről” írt disszertációjával befejezi tanulmányait és állást kap egy
székesfehérvári gimnáziumban. Itt kezdi meg országos méretekben is
jelentős pedagógiai tevékenységét a magyar cserkész-mozgalomban. Tudományos munkássága hosszabb időre megszakad; az ifjúsági mozgalom,
mint életének lehetséges fő működési területe, évekre szóló csábítás. A
kutató munkához való visszatérést 1921-ben a berlini egyetem magyar
lektorává történt kinevezése segíti elő. Tudományos pályája ettől kezdve
felfelé ível: 1925-től az Eötvös Kollégiumban, 1928-tól a berlini egyetemen a magyar irodalom tanára, majd a Berlini Egyetem Magyar Intézetének igazgatója, a Collegium Hungaricum vezetője és az „Ungarische
Jahrbücher”-nek meg az „Ungarische Bibliothek”-nek a kiadója. 1927-től
kezdve egymás után jelennek meg munkái a tizenkilencedik és huszadik
század irodalmának történetéről.
87

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 6. számában.
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Farkas Gyula berlini állásával járt a második nagy kísértés: a politikáé.
Az 1936-ban kötött magyar-német kultúregyezmény tárgyalásain szakértőként résztvevő professzor könnyen engedhetett volna neki. Ő azonban
másodszor is a tudományt választja. Életrajzírói nyomatékosan kiemelik,
hogy a politikai szélsőségektől és általában a napi politikától gondosan
távol tartotta magát.
1945-ben főleg a külső események következtében, harmadszor is fordulóhoz ér. A Magyar Intézet s vele az immár ötven éves tudós élete
munkája Kelet-Berlinben maradt. Ekkor viszi véghez Farkas Gyula életének egyik nagy, nem mindennapi morális energiáról tanúskodó tettét.
1946-ban elfogadva a göttingai egyetem megbízását, finn-ugrisztikai előadásokra vállalkozik. Ez a nyelvészeti feladat a magyar irodalomtörténet
kutatójától szinte teljes átállást igényel. Farkas Gyula ennek a feladatnak
olymódon felel meg, hogy életének e záró szaka végül is szerves folytatásává és betetőzésévé válik egész addigi életművének. A saját könyvtárával „megalapított” göttingai intézet néhány év alatt a Német Szövetségi
Köztársaság legfontosabb finnugor kutató központjává fejlődik. Ez az
intézet a magyar nyelv és kultúra kutatását nagyobb összefüggésekben,
mint az általános ural-altáji tanulmányok egy részét folytatja. Ezzel Farkas Gyula régi, még berlini terve valósul meg. 1952-ben megindul, helyesebben újraindul az ,,Ural-Altaische Jahrbücher” s az „Ural-Altaische
Bibliothek” kiadása és megalakul a ,,Societas Uralo-Altaica”, e tudományszak kutatóinak nemzetközi társasága, Göttinga székhellyel. Mire
Farkas Gyulát 1957-ben, röviddel halála előtt, mint a göttingai egyetem
nyilvános rendes tanárát a göttingai akadémia rendes tagjává választják, a
fiatal akadémiai diszciplína már szerves részévé vált a német egyetemi
életnek. Farkas Gyula nyugat-berlini és hamburgi vendégelőadásai e szak
útját szélesítik. Hogy halálával műve nem maradt abba, azt legjobban ez
az Emlékkönyv tanúsítja.
*
A Farkas Gyula emlékének tisztelettel adózó szerzők köre meglepően
széles. A 16 magyar cikkírón kívül 12 német, 7 finn, 2 orosz, 4 amerikai,
1 angol, 2 svéd 1-1 jugoszláv, lengyel és francia tudós szerepel az emlékkönyvben. A magyar tudósok között menekülteket éppúgy találunk, mint
a mai otthoni tudomány neves alakjait: Lakó Györgyöt, Hajdú Pétert,
Kálmán Bélát, Gunda Bélát és másokat. Farkas Gyula volt berlini munkatársa. E. Lewy írországi emigrációjából küldte cikkét, nyugat-német tudósok és a kelet-berlini akadémia vezető alakjai (W. Steinitz), amerikai és
orosz tudósok egymás mellett sorakoznak. Vajha e szokatlan egyetértés,,
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mely egy magyar tudós jelentőségének elismerésében nyilvánul meg –
vagyis abban a közös meggyőződésben, hogy egy tudományos életművet
nem korlátai felöl kell megítélni, hanem aszerint, amit e korlátok között
alkotott –, több lenne egy pillanatnyi koegzisztenciális konstelláció eredményénél. Hiszen a tudomány, időben és térben univerzális lévén, éppoly
kevéssé mérhető pusztán egy-egy év vagy évtized, mint csupán egyetlen
égtáj mércéjével. Széles látkör jellemzi az írók témaválasztását is. A gyűjtemény 53 cikkéből 5 életrajzi, 33 nyelvészeti, 9 irodalmi és 6 etnológiai
tárgyú. A nyelvészeti írások közül példaként említhetjük Kubinyi Lászlóét, melyben az egyik legfontosabb magyar nyelvemlék, a Müncheni Kódex, Farkas Gyula és Décsy Gyula által szerkesztett új kiadását méltatja.
E cikknek nem az a legnagyobb érdekessége, hogy benne egy otthon dolgozó magyar tudós két menekült teljesítményének adózik elismeréssel,
hanem az, hogy kintiek és otthoniak konkrét tudományos együttműködéséről ad számot. A budapesti finnugor nyelvészek régóta készülődtek a
Müncheni Kódex új kiadására, de tervüket a körülmények miatt nem válthatták be. Az új kiadás ilymódon az ő munkájukat segíti. Farkas Gyula
elméletének részletesebb kidolgozásához viszont magyarországi könyvtári kutatásokra van szükség, és Kubinyi ígérete szerint „lesznek kutatók,
akik a Farkas Gyula által megjelölt feladatot tudományos hagyatéka részének tekintik” és el fogják végezni. Így lesz teljessé „az a rendkívül
értékes szolgálat, amelyet a nagy fájdalmunkra elhunyt kiadó a finnugor
filológiának és a magyar nyelvtudománynak tett... Műve egyszerre tragikus és fennkölt emlékmű ... mely túléli őt s melyben ő maga tovább él... ”
Décsy Gyula, Farkas Gyula munkatársa és művének közvetlen folytatója már a Müncheni Kódex kiadásában sok olyan tévedést helyesbített,
mely „közkincse” az otthoni nyelvészetnek. A magyarországi kutatók
ismeretei ugyanis a Müncheni Kódex helyét és újabb történetét illetőleg
régóta elavultak. Efféle tévedések helyesbítését célozza Décsy Gyula kitűnő írása „A königsbergi magyar nyelvemlékek történetéhez”. Az otthoni
szakirodalom ugyanis mindmáig úgy tudja, hogy a szóbanforgó fontos
nyelvemlékek a königsbergi egyetemi könyvtárban, illetőleg levéltárban
találhatók, holott ma Königsbergben sem egyetem, sem egyetemi könyvtár, sem levéltár nincsen, hiszen maga Königsberg, Kant városa is csak
mint Kaliningrád létezik. Nincsenek ott ma már sem a Königsbergi Töredékek, sem a Königsbergi Szójegyzék. Décsy pár oldalas cikkben közli
alapos kutatásainak eredményét, mely a Königsbergi Töredéket illetőleg
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negatív: e fontos dokumentum pusztulása majdnem biztosra vehető. 88 A
Königsbergi Szójegyzéket viszont sikerült teljesen ép állapotban a
göttingai állami levéltárban megtalálnia. Décsy az első magyar tudós,
akinek alkalma nyílt e szójegyzék eredetiben való tanulmányozására. Az
eddigi kutatók csak egy tökéletesnek nem mondható fotókópia alapján
alkották meg véleményüket. Décsy szerint a szójegyzék a német lovagrend egy tagjának primitív „útitolmácsa'” lehetett, és akkor került Königsbergbe, amikor a német lovagrendnek a török ellen Zsigmond kezdeményezésére alakult dél-magyarországi telepét a törökök 1432-ben feldúlták s a lovagok elmenekültek. Ennek az elméletnek a helyességét megvizsgálni a további szakkutatás feladata. Décsy cikke a hozzá mellékelt,
minden igényt kielégítő fotókópiákkal és a Töredékek nyomtalan eltűnésével kapcsolatos kísérő körülmények gondos feljegyzésével megveti az
alapját minden további kutatásnak.
A nyelvemlékekkel foglalkozó írásokon kívül számos cikk képviseli a
nyelvtudomány egyéb ágait is. Hajdú Péter adatokat közöl az erdei jurák
genitívusszal kapcsolatban. Palló Margit a protobulgár nyelvemlékeket, a
magyar nyelv ócsuvas kölcsönszavait s a csuvas nyelv egyes történelmi
problémáit tárgyalja. Toponímiai jellegű az orosz Szerebrennyikov cikke
néhány észak-orosz folyónév eredetéről. A moszkvai tudós az Emlékkönyv lapjain válaszol már másutt is kifejtett hipotézise bírálójának,
Aurélien Sauvageot-nak. A vita a körül folyik, hogy az észak-orosz folyónevek egy bizonyos csoportja a finnugor nyelvekből eredeztetendő-e
vagy sem. Az olvasónak feltűnik a vita stiláris hevessége.
A jugoszláviai Olga Penavin „A szlavóniai régi magyar települések
helyneveiről” közöl érdekes adatokat, az Eszéktől délre fekvő Korogy
községben végzett gyűjtés anyagából. A község neve valószínűleg avar
vagy besenyő eredetű. Korogyban, helymegjelölésként ősi magyar szavak
használatosak még ma is. (Fok: hely, ahol forrás fakad. A szó eredetileg
forrást vagy patakot jelentett a magyarban. Kutyaszoríttó a neve egy különösen szűk utcának, Körömcse egy utcának, mely a főútra derékszögben fekszik. Érdekesek a szerb szavakra visszamenő nevek is: szokak a
szerb sokak – utca, stb.)
Wolfgang Schlachter, a göttingai katedrán Farkas Gyula utóda, a finnugor igeakciók fajtáit elemzi. Elméletében hangsúlyozza, hogy a nyelv
nemcsak objektív tényeket ír le, hanem szubjektív mozzanatokat is kifejez. Szerinte az igeakciók logikai és nyelvészeti vizsgálatát el kell különí88

A szerző egy megjegyzése szerint azonban elvileg nem lehetetlen, hogy a Töredék egy
szovjet gyűjteményben lappang.
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teni. Fontos megállapítása, hogy a finnugor nyelvekben az igeakcióknak
túlnyomóan szubjektív jellegük van.
Külön csoportot alkotnak az etimológiai cikkek. Kálmán Béla obiugor
szavakat elemez. Lakó György a magyar kap és kapar eredetét kutatja:
fejtegetései, rámutatván a kap szó eddig ismeretlen csuvas megfelelőjére,
végülis a török eredet tételét erősítik. Papp István az iszki , iszkiri rejtélyét próbálja megoldani, a „nem mész ki!” kifejezésből származtatva őket.
Figyelemreméltó a finn Pentti Aalto cikke a magyar vas szó etimológiájáról, mely az uráli „váske”, „réz” jelentésű szóból ered. Messzeágazó fejtegetéseinek végső megállapítása, hogy a finnugorok ősei uráli tartózkodásuk idején, mely az archeológiái paralell-kronológiák alapján körülbelül Kr. e. 3500-ra tehető, már ismerték a rezet vaski néven.
Történelmi szempontból aligha van a gyűjteményben jelentősebb írás
Moór Elemérnek „A magyarok nevei a IX. és X. századi forrásokban”
című tanulmányánál. Gondolatmenetében a magyaroknak különböző forrásokban szereplő neveiből nem igyekszik közvetlen politikai-történelmi
következtetéseket levonni. Ha például bizonyos források a magyarokat
törököknek nevezik, ebből nem következtet okvetlenül a magyarok török
eredetére, illetve egy török néppel való keveredésére. Az ilyen elnevezés
Moór Elemér szerint filológiai eredetű: a források egyszerűen átvitték az
ősmagyarokra egy szomszéd nép nevét, mivel a tipikus jegyek mind a két
nép esetében azonosak voltak. Alapvető történelmi jelentőségűnek csak
azt a nevet fogadja el, amellyel az ősmagyarok önmagukat illették és ez
mindig is a mai magyar elnevezés megfelelő ősi formája volt.
Átmenet nyelvészet és irodalomtörténet között a varsói Jan Reychman
cikke: ,,A magyar nyelvvel való foglalkozás a 18. századi Lengyelországban”. Czartorysky Ádám Kázmér lengyel herceg magyar nyelvtanulmányait elemzi a herceg fennmaradt lecke-, illetve jegyzetfüzetei alapján.
Külön okulásunkra szolgálhat H. Henning „A finn és észt költészet a német irodalomtörténeti kézikönyvekben 1900 óta” című tanulmánya. Tanulsága lesújtó: sok jóhírű irodalomtörténeti kézikönyvben olyan szerző ír
finn irodalomról, aki nem ismeri a nyelvet s így, adatait másodkézből
kapva, óhatatlanul tárgyi tévedéseket követ el, vagy a legjobb esetben,
nem ismeri fel a helyes arányokat. Ez a cikk tudatosítja a magyar olvasóban egy ilyen áttekintés igényét a magyar irodalom külföldön élő képéről.
Az etnológiai tárgyú cikkek közül kiemelendő Vajda Lászlónak, a
müncheni egyetem néprajzi intézetében asszisztensként működő fiatal
tudósnak az írása: ,,A sámánizmus fazeológiai helyéről”.
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A Magyarországon élő neves néprajztudós, Gunda Béla „Óeurópai maradvány a lapp mitológiában” címen közöl értekezést. Annak a lapp népi
képzetnek az eredetét keresi, amely szerint a föld szellemeit szőrmecipő
segítségével lehet foglyul ejteni.
*
Az elhunyt Farkas Gyula mutatott rá arra Gyarmathy Sámuelről írott
cikkében, hogy az általános tudományos problémáknak speciálisan a magyar nyelv és kultúra szempontjából való vizsgálatában milyen lehetőségek rejlenek. Szerinte a magyar nyelvészet azért foglalhatott el olyan fontos helyet az összehasonlító nyelvtudomány kialakításában, mert nyelvünk annyira különbözik az európai nyelvektől, hogy művelőinek szükségképpen észre kellett venniük a különbségeket és megkezdeniük az
összehasonlítást. Az Emlékkönyv több cikke példázza, hogy azok, akik a
világot a magyar nyelv és kultúra szemszögéből vizsgálják, még ma is
fontos közleményekkel gazdagíthatják az egyetemes tudományt.
A „Farkas Gyula Emlékkönyv” méltó, eleven emlékezés a halott tudósra.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
A közvélemény és a „Nagyvilág” 89
A Budapesten megjelenő Nagyvilág című folyóirat ez év elején, fennállása óta másodízben, kérdőívet küldött előfizetőinek. A lap szerkesztői arra
voltak kíváncsiak, mi az olvasó véleménye a Nagyvilágról, milyen irodalmi irányzatokkal szeretne megismerkedni és mely írók műveire kíváncsi.
Az előfizetők jelentős hányada kitöltötte és visszaküldte az íveket.
Többen levélben is kifejtették elképzeléseiket a lap tartalmával kapcsolatban. Az „Olvasó fóruma” című rovatban megjelent levelek szerint az előfizetők hiányolják, vagy keveslik a folyóiratban Franz Kafka, Graham
Greene, Saroyan, Pausztovszkij, Hemingway, Dürrenmatt, Cocteau, Aldous Huxley, Dylan Thomas, Bates, Steinbeck, Beanvoir, Anouilh és
Thomas Wolfe műveit. Egy levélíró megemlítette, hogy a lapból ismerte
meg Faulknert. Többen megjegyzik, hogy elenyészően kevés az angol és
amerikai irodalom a Nagyvilág hasábjain. Még Székelyföldről, Sepsiszentgyörgyről is jelentkezett egy olvasó, aki a mai lengyel irodalommal
szeretne megismerkedni és Dubrowszka nevét említette.
A kérdőívek összesítése után a következő kívánság-lista alakult ki.
1958-ban: 1. Ernest Hemingway, 2. Graham Greene, 3. Aldous Huxley, 4. Thomas Mann, 5. Albert Camus, 6. Jean Cocteau, 7. Louis Aragon,
8. John Steinbeck, 9. Bertolt Brecht, 10. Francois Mauriac, 11. Thornton
Wilder, 12. Leonhard Frank, 13. Mihail Solohov, 14. Jean-Paul Sartre, 15.
Vasco Pratolini.
1960-ban: 1. Friedrich Dürrenmatt, 2. Jean-Paul Sartre, 3. Ernest Hemingway, 4. Albert Camus, 5. Mihail Solohov, 6. Leonhard Frank, 7.
William Faulkner, 8. Arthur Miller, 9. Graham Greene, 10. Bertolt
Brecht, 11. John Steinbeck, 12. Tennessee Williams, 13. Thornton
Wilder, 14. Louis Aragon, 15. Ilja Ehrenburg.
A legújabb kívánság-listára tehát 6 amerikai, 3 francia, 2 német, 2
szovjet, 1 angol és 1 svájci író neve került. (Csak egy költő van köztük és
két olyan író, aki verseket is ír.)
Vizsgáljuk
meg,
hogyan
teljesítette
a
Nagyvilág
a
közvéleménykutatást követő fél esztendőben olvasói kívánságát.
A kívánság-lista hat amerikai írót említ, a lapban csak egyetlen egy
szerepelt: Theodor Dreiser, akit senki sem kért. Tennessee Williamstól a
89
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Nagyvilág még soha semmit sem közölt. A lap munkatársai azonban érdeklődéssel figyelik, mi történik az amerikai irodalmi életben. Nyolc tanulmány foglalkozik az amerikai irodalommal. A Nagyvilág beszámolt
O'Neill, Steinbeck, Maxwell Anderson és az újabbak közül William
Saroyan, Arthur Miller, Tennessee Williams, Carson, McCullers, William
Inge, Thornton Wilder darabjairól és Hemingway új kisregényeiről.
Két szovjet szerző helyett tíz kapott helyet a lapban, köztük Solohov,
akinek „Feltört ugar” című regényéből közöltek egy igen jó részletet. Nagyon szép Leonyid Martinov nyolc lírai verse Illyés Gyula fordításában.
Kitűnő a fiatal Jurij Nagibin novellája, Alexandr Bek írása és Dugyincev
„Újévi mese” című novellája, amely sok vitát okozott a szovjet pártkörökben. Borisz Paszternák halála alkalmából röviden méltatták munkásságát és közölték egy versét Illyés Gyula fordításában. Ezzel szemben a
tanulmány- és kritikai rovatban tizennyolc alkalommal szerepelt orosz
vagy szovjet szerző.
Jó ízlésre vall a francia válogatás. (Ez nem utolsó sorban Gyergyay
Albertnek köszönhető.) Folytatásokban, teljes egészében közölték Sartre
„Az altonai foglyok” című színművét. Supervielle búcsúztatóként kinyomtatott hét verse rádöbbenti az olvasót, mit vesztett a költő halálával a
francia irodalom. Saint-John Perse, a legújabb Nobel-díjas verseit – Nemes Nagy Ágnes színvonalas fordításában – a júliusi számban találjuk.
Az elmúlt hónapokban rendkívül népszerűvé vált Marguerite Durast a
nyugati folyóiratokkal szinte egyidőben fedezte fel a Nagyvilág, és csak
egy éves késéssel közöltek egy részletet Schwarz-Bart Goncourt-díjas
regényéből, a „Le dernier des Justes”-ből. Az áprilisi számban jelent meg
Ionesco „Orrszarvú”-jának egy egész felvonása. Óvatosságból azonban
eléje tették a baloldali Guillevic magyarázó jellegű fejtegetéseit. A felsoroltakon kívül közölték még Mauriac „A kis idétlen” című kisregényét,
Max Jacob kubista verseit, s Paul Fort nekrológja mellé egy költeményét
is Kassák Lajos fordításában.
Az említetteken kívül közölt művek szerzői nemzetiségük szerint így
oszlanak meg: 6 olasz, 6 román, 5 német, 4 belga, 3 angol, 3 dél-afrikai, 3
török, 1 bolgár, 1 chilei, 1 japán, 1 jugoszláv, 1 lengyel, 1 portugál, 1
osztrák, 1 svájci. A Nagyvilág összesen 18 különböző nemzet íróitól és
költőitől közölt műveket.
Az olasz anyagból kiemelkedik Iradro Montanelli elbeszélése, a „Della
Rovere tábornok”. Garibaldi hadjáratának századik évfordulóján közölték
Tomasi di Lampedusa „Párduc” című regényének egy részletét, Füsi József fordításában. A júliusi számban megjelent Thomas Marin „Félix
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Krull”-jának egy kiadatlan fejezete, amely önálló novellaként is értékes
írása a német mesternek. Az angol irodalmat az ír származású baloldali
Louis McNeice, Herbert Bates és Cecil Day Lewis képviseli.
Bátran állíthatjuk, hogy a Nagyvilág lépést tart a nyugati és a modern
szovjet irodalom legújabb eseményeivel. Nem mutatja be azonban a mai
lengyel írók műveit és nem ad alkalmat a külföldi irodalom magyar barátainak, hogy megismerkedjenek például Gertrud Stein, Edith Sitwell, John
Betjemant, Cocteau, Priestley, Julién Greem, Gábriel Marcel és mások
alkotásaival. Nem a lap hibája, hogy a magyar könyvkiadók bátortalan
politikája következtében bizonyos művekről csak késve tud bírálatot közölni. (Hemingway „Az öreg halász és a tenger”-t még 1952-ben írta,
Irwin Shaw 1948-ban az „Oroszlán kölykök”-et.) Benedek Marcell azonban frissiben méltatta a legújabb francia irodalomtörténeti munkákat, mint
például Pierre Brodin „Présences contemporaines” című kötetét és Pierre
de Boisdeffre .Histoire vivante de la littérature d'aujourdbui” című munkáját. Dürrenmattot előbb fedezte fel a magyar irodalmár, mint sok nyugat-európai kritikus. Kéry László londoni beszámolójában Arnold Wesker
színműveiről és a Mermaid Színház előadásairól írt. Még a rosszindulatú
írások is hasznosak, mert például az egyikből, Konrád Györgynek a francia absztrakt regényről szóló cikkéből megtudhatja az olvasó, hogy a
francia irodalomban létezik egy Michel Butor, Nathalie Sarraute, Sámuel
Beckett vagy egy Alain Robbe-Grillet is.
Mindent egybevetve, a budapesti Nagyvilág hasznos munkát végez.
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PETER HÄRTLING
Az „Iszony” németül 90
László Németh: Wie der Stein fällt, Steingrüben Verlag, Stuttgart, 1960.
Aus dem Ungarischen von Elemer Schag und ab Seite 416 Charlotte Újlaki. Mit einem Nachwort von Karl Kerényi. 91
Egy asszony beszél. Egy asszony hangját halljuk: Kárász Nelli szenvtelen
és felfortyanó, áradó és tartózkodó, undortól remegő és tárgyakat, illatokat tovasodró hangját. Ez a hang,, mely olykor másokéba fonódik, olykor
meg magányosan várja visszhangját, kutató, rebegő, szeszélyes. Az aszszony Takaró Sanyival kötött házasságát meséli el.
*
Aki Magyarországra gondol, ellentétekben gondolkodik: kín és gőg,
hűvös értelem és lángoló odaadás, képlet és dal, város és végtelen vidék,
hűség és búcsú nélküli menekvés, napkelet és napnyugat. Egy nép, mely
szüntelenül a maga teremtette dialektika feszültségében él. A nemzeti
egyetértés és a dialektikus meghasonlás közötti gyakori ingadozás élteti a
magyar irodalmat, ebből fejük, tör a határokon túlra, hogy külső, főleg
nyugati hatásokat is befogadva, de az idegen értékeket mindig újraformálva néhány nagy példaképben testesüljön meg. Petőfi maga a költészet
heve; a szabadságnak erre az ifjonti bajnokára úgy néztek föl bámulói,
mintha Delacroix valamelyik képéből lépett volna elő. Azóta a bűvös pátosz persze már tartózkodóbb, a héroszok másmilyen utakra tértek és ellenfelük, akivel le kell számolniok, keleti és nyugati eszmék. A magyar
költészet ideológiával átszőtt sorait nem könnyű olvasni, önmagának ellentmondó témavilága is bonyolultabb ma, mint régen: az írók, minthogy
a nagy epikai formaváltástól ők sem függetleníthették magukat, a hagyományos regény határait átlépve az irodalom által meghódított területhez
csatolták a lélektan, a mikrokozmosz, a mindent mozgató természettudomány földrészeit.
*
Németh László, ez a Németországban még ismeretlen író magányos
utakon jár. De ha a magyar világból kitekintünk és a szintén magányos
Musilhoz vagy Bloch-hoz hasonlítjuk, nem látjuk többé társtalannak: bátran a modern irodalom titokzatos, gondolatébresztő nagyságai közé sorol90
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hatjuk. Musil is, Bloch is tudományosan képzett író. A technika újdonságai mind a kettőt érdekelték. Mind a kettő egy életen át foglalkozott Sigmund Freuddal; Bloch a korai szociológusokkal is, akik olyan sok mindent megsejtettek abból, aminek a körvonalai csak mostanában bontakoztak ki igazán. Németh László is a tudomány világából érkezett: orvos. A
fizika, a kémia, a biológia mindennapi életünkhöz tartozik. Az ember
alany is, tárgy is. A modern regényíró, annak a hatásnak, amelyet az ember környezetére gyakorol, a legkisebb rezdülését is följegyezve, e kettősségben próbálja megragadni. Milyen nyomasztóan hatalmas példája ennek a betegágyban fekvő Marcel Proust, aki hírnökei-t lélegzethez sem
hagyva jutni, apróra kivallatta, hogy valamelyik párizsi estély vendégei
mit beszéltek, hogyan viselkedtek, milyen öltözékben jelentek meg. Németh foglalkozott Proust-tal; bizonyára azt is felmérte, hogy miben hasonlítanak és miben különböznek. Közös bennük az érdeklődés a legbensőbb rezdülések iránt, amelyeknek a külső jeleiből mindig olvasni tudnak,
ám Proustot az, hogy majdnem csak megfigyel, élesen elválasztja a társadalom változásait kutató és bíráló Németh László szellemétől. Németh
László élete egyébként nagyjából egyenletesen és politikai botlásoktól
mentesen folyt; vázlatos életrajza a megfigyelőé;
*
Egy ma Romániához tartozó kis mezővárosban született Erdély határán, 1901-ben. Apja tanár volt. Középiskoláit Budapesten végezte, ott lett
orvostanhallgató is. 1925-ben rendelőt nyitott, megházasodott és szabad
idejében novellákat írt. Első elbeszélésével díjat nyert. Első regénye, az
„Emberi színjáték” 1929-ben jelent meg. Egy kuruzsló története, akit csodálói felkapnak és végül is szentként tisztelnek. Itt pendíti meg először fő
témáját, amelytől többé nem szabadulhat. A regény belső cselekménye a
lényeges, a külső események is azt tükrözik vissza. Gyász és Bűn című
regényeit is ezzel a tartózkodó, boncoló módszerrel írja, a hideg megfigyelés és a szenvedélyes érdeklődés között ingadozva. Tipikus eseteket
keres, bár sohasem tipizál. Mintegy őrtoronyból figyeli a változó mezőket. Valami a változások regisztrálására, közlésére hajtja. Mindig résen áll
és elfogadja a tanulságokat. Németh László így ír ezekről a megfigyelésekről: „Első írásaim többnyire tanulmányok voltak. Bemutattam nemzedékem íróit, felvázoltam az idősebb nemzedék nagyjainak képét és azon
voltam, hogy egy-két jellegzetes nyugati írót (Proust, Pirandello, Ortega,
stb.) a magyar irodalomban meghonosítsak. Arra törekedtem, hogy a modern európai gondolkodás és az újabb esztétika kísérleteivel és eredményeivel termékenyítsem meg kultúránkat. 1932-től önálló folyóiratot ad205

tam ki, a „Tanú”-t. Ebben olyan témákkal is foglalkozhattam, amelyek
már meglévő irodalmi folyóiratainkban nem kaptak helyet. Célom az volt,
hogy ifjúságunknak enciklopédikus műveltséget nyújtsak. Néhány évfolyam jelent meg belőle; a cikkek egy részét „A minőség forradalma” címen külön kötetben is kiadtam. Műveim közül ez hagyta a legmélyebb
nyomot a magyar értelmiség körében; minthogy apám pedagógiai hajlamát örököltem, ezt tartom a legfontosabbnak ...”
Az elbeszélő tehát maga fölé helyezi a teoretikust; a megfigyelő hangsúlyozza tanú-voltát. De bármilyen makacsul hangsúlyozza is pedagógiai
hivatottságát, minduntalan felülkerekedik benne az elbeszélő. Sőt, az elbeszélő mintha elfelejtené a teoretikust. Ez a látszat azonban csal: még
legélőbb figuráinak is az a feladatuk, hogy valamilyen alapvető helyzetről, valamilyen „ősi magatartás”-ról számoljanak be. Ahogyan ők változnak, úgy változtatják meg az olvasót. Németh László 1935 és 1944 között, az egyre fokozódó háborús feszültségben a színpad felé fordult.
Többnyire történelmi tárgyú drámái társadalmi helyzeteket vázolnak fel,
tehát, mint regényeiben tipikus szituációkat, amelyeket azonban szintén
nem sematikusan, hanem sohasem nyugvó erkölcsi érzékének engedelmeskedve old meg. Az egyén és a tömeg, a szélsőség és a kiegyenlítődés:
egyik legfontosabb történelmi hőse Húsz János. A cseh lázadót és vallásos rajongót nyilván példaképnek tekintette, ha az időbeli összefüggéseket
és a kortársak reakcióit ilyen pontosan meg tudta rajzolni. Közvetlenül a
háború után orvosból tanár lett és egy városi iskolában pedagógiai kísérletekbe fogott. Ez az enciklopédista minden tárgyat tanított. Kielégíthette
szenvedélyét, ismereteket közölt és hatásukat tanulmányozta. Akár a
tanítórendek hivatástól fűtött alapítói, rendet akart teremteni és keretet
szabni: „A tantervben, amelyet magam dolgoztam ki, és tanítványaim
próbáltak ki, arra törekedtem, hogy kultúránk lényegét összefoglaljam és
közöljem. E próbálkozás során négy könyvet írtam: filozófiáról, nyelvekről, matematikáról és természettudományról. Írói működésemnek ez volt
öt legtermékenyebb éve. Befejeztem az „Iszonyt” és „Égető Eszter” című
regényemben – amelyben annak a városnak lakói álltak modellt, ahol éltem – nyugat elemző gondolkodását és a keleti szemléletet akartam összhangba hozni.” Ez a szintézisre való törekvés Németh László alapgondolata. Pedagógus vágy ez, mely szintén azt bizonyítja, hogy valóban őr és
tanú akar lenni. Ezekben az években készül el egy művének a vázlata,
melyben az európai gondolkodás eredményeit és határait igyekszik felmérni. Ezt a könyvét, amelyből a német olvasó is bizonyára sok tanulságot meríthet majd, még nem fejezte be. Az effajta munka rendkívüli kon206

centrációt igényel, szinte csoda tehát, ha a gondolkodón mégis mindig
erőt vesz az elbeszélés vágya és a gondolkodó tollát újból és újból a regényíró kezébe nyomja. Még nagyobb csoda, hogy az elbeszélő mindig
hű marad az élethez és pedagógiai elméletének tételeit képek és történések sebes árjába rejti, Nelli élete is ilyen képekből és történésekből rakódik egybe.
*
A színhely egy magyar falu és két tanya: Takaró Sanyi mintagazdasága
és Kárász Nelli apjának nagy kínnal vezetett birtoka. Ez a könyv azonban
nem paraszt-regény. Sokkal inkább nevezhetnénk egy házasság regényének, de még ez a meghatározás sem elég pontos. Érzelmek diadalainak és
vereségeinek története. Az emberi lélek „anatómiáját” kényelmetlen hűséggel és lélektani finomságokkal ábrázoló könyv a belső realizmus mintaképe. Mi történik? Két ember találkozik. Sándor erős, zömök, cigányképű férfi. Férfiasságának hevétől Nelli nem menekülhet, holott már a
kezdet kezdetén futni akar. Ez a mindvégig nőies teremtés tulajdonképpen
a természet tisztaságának a jelképe; mitológiai kifejezéssel élve, nem is
nimfa, hanem istennő: az erdőkben lakozó, érinthetetlen Artemis. Aki
megérinti, elpusztul. A családi dráma megkezdődik. Az elbeszélés egyre
mélyebbre hatol, alig érintve a külvilágot. Nelliben szüntelenül nő az undor, az iszony. Lázadását el akarja fojtani: erre vall merev iróniája, és
érzelmeinek háborgása, Mindezt csak azzal a misztikus háttérrel együtt
érthetjük meg, amelybe Németh László a történést helyezte. Az Artemisjelképet is maga az író említi. Nelli újra meg akarja találni elveszített önmagát. Ehhez azonban fel kell szabadulnia. Ami történik, azt Artemis–
Nelli mondja el, ő látja, közvetíti, takargatja és rostálja. Németh László a
pedagógus pszichológus sok ősi női indulatot tár fel, amelyeket egy alakban testesít meg. Ez az alak egyszerre jelképezi a mostani évszázad aszszonyát és emlékeztet annak az istennőnek az ősképére, akinek isteni jegye az érintetlenség volt. Taszít is, vonz is. Korunk érzékisége, a pszichológia felismerései, Proust és Gide alkotásainak művészi előzményei nélkül ez a képmás elképzelhetetlen. Azonban az írónak Kelet és Nyugat
szintézisére való makacs törekvése nélkül sem: Artemis hellén arcvonásait pusztai szél fújja és sem erdeinek, sem szabadságának nincsen mása
Árkádiában,
*
Egy asszony beszél magában. Úgy mondja monológját, mint valami
varázsigét, amely függetlenségét megóvja. Az ige dallá vált: aki hallja,
nem felejti el.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Párizsi szüret 92
1960 francia irodalmának krónikája gyászhírrel kezdődik: Albert Camus
január 4-én autószerencsétlenség áldozata lett. Halála az egész világon
megdöbbenést és részvétet keltett: Camus sorsdöntő korszakunk egyik
lehetséges világnézeti és erkölcsi magatartásának jelképe volt. Az általános megdöbbenést nyilván az is fokozta, hogy Camus utolsó műveiből
sokan kiábrándultságot, kétségbeesést olvastak ki. Hogyan oldotta volna
föl a műveiben sűrűdő feszültséget? Milyen végső tanulságot vont volna
le önnön erőfeszítéseiből? A halál elvágta az élet fonalát, csak a kérdőjel
maradt fenn. A választ most már, ha tudjuk, magunknak kell megtalálnunk.
Camus meghalt, Malraux elhallgatott, Sartre befolyása csökken; hol
vannak a közelmúlt nagy bálványai? Helyüket senki sem foglalta el, óriásokat ma hiába keresnénk. A színpad nem üres ugyan, de hiányoznak az
egész játékot meghatározó főszereplők; sokan válságról beszélnek. Nagy
meglepetést 1960 párizsi termése valóban nem hozott, az írói szakma művelői azonban rendesen, becsületesen dolgoztak. Meglepetés nincs, de jó
olvasnivaló van.
A már befutott, közismert írók közül többen szerepeltek új regénnyel
az idei könyvpiacon. A nem túlzottan elfogult s így nem kizárólag modern sznobizmusoknak hódoló olvasó bizonyára örömmel fedezte föl
Georges Duhamel új könyvének erényeit. 93 A cselekmény egy kissé bizarr: egy „újdonsült” halott számol be feleségéhez intézett leveleiben a
halál birodalmáról; a könyv szelleme és hangulata pedig valamelyest elavult: mintha egy pár évtizeddel ezelőtt irt regényt olvasnánk. De
Duhamel írói kvalitásai előtt meg kell hajolnunk: kevesen írnak ma olyan
szépen franciául, kevesen szerkesztik könyveiket, fogalmazzák meg gondolataikat olyan világosan, mint ő.
Szerkezetében még archaikusabb Julien Green új regénye. 94 A ma már
kissé nehézkesen ható balzaci technikára emlékeztet. Tónusa, mint mindig, sötét, és alaptémája sem új: a bűnöktől szabadulni nem tudó és a bűn
hálójában egyre kétségbeesettebben viaskodó ember harca önmaga, a bűn
és a képmutatás ellen. A modem irodalomban közismert típus a gyarló
hívő, a hitélet paradoxonát illusztráló „rossz keresztény”. Green is katoli92
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Nouvelles du sombre Empire. Mercure de France.
94
Chaque homme dans sa nuit. Plon
93
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kus író, regényei hitvalló regények, de szereplőinek szexuális és vallásos
magatartása és nézetei olyan görcsösek, hogy a hívő ember nem ismer rá
vallására, a nem-hívő pedig hitvallás helyett a hitélet karikatúráját olvassa
ki ebből a könyvből. Green természetesen nagy író. Nem rossz ez a regénye sem, e nehéz és sötét kompozíció. Én – és elnézést kérek ezért a frivol megjegyzésért – legjobban a címét szeretem.
Nagyobb ellentétet mint Julien Green és Marcel Aymé, nem igen lehet
elképzelni. A maga nemében Marcel Aymé is híres író; bizonyára több
olvasója van, mint Greennek. Ő azt a szellemes–pikáns, kissé antiklerikális hagyományt képviseli, melyet a külföldi turista a francia szellem legfontosabb és legjellegzetesebb vonásaként szokott elkönyvelni. Új regénye 95 pikareszk regény; a cselekmény zavaros és felületes, sok szó esik
benne szellemes gyilkosokról, gazdag bankárokról és főleg szép nőkről,
női testrészekről és alsóneműről. Könnyű, szórakoztató olvasmány.
Komolyabb francia hagyományokat képvisel Marcel Arland, aki 1960ban élete művéért megkapta a francia irodalom nemzeti nagydíját (Grand
Prix National des Lettres). Arland a hétköznapokról ír, egyszerű, esendő
emberekről, minden keresettség nélkül, konkréten. A sok modernkedő,
eredetieskedő, világmegváltó vagy világtagadó író között jól esik az ő
halk és nemes humanizmusa. Új elbeszélés-kötetében 96 nincs semmi meglepő: azon az úton megy tovább, amelyet már régen kijelölt magának, új
vonásokkal gazdagítva a francia hétköznapoknak azt a freskóját, amelyet
régebbi műveiben kezdett el festeni.
A jó novellaíró ritka Franciaországban; hadd említsük meg tehát itt Pierre Gascart is, 1960-ban megjelent, latin szenvedélytől fűtött elbeszélései
alapján. 97
Az „elkötelezett” írók táborából elsősorban két új könyv keltett figyelmet: Simone de Beauvoir emlékiratai és Roger Vailland regénye,
Simone de Beauvoir a két évvel ezelőtt megjelent „Mémoires d'une jeune
fille rangée” folytatásaként írta ezt a kötetet, 98. A két kötet együtt 1944-ig
öleli föl az írónő életét. Az első kötetben több hely jutott a személyes gyerekkori emlékeknek és az önelemzésnek. A második rész már a felnőtt
kor élményeiről számol be, egy jellegzetesen egyéni és mégis jellegzetesen francia szellemi légkörről, amelynek a megteremtésében Sartre és
baráti köre (Nizan, stb.) vitte a főszerepet. Roger Vailland új regénye kö95
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rül 99 még nem csitult el a vita. A politikától megcsömörlött író 1956 után
visszatért régi szerelméhez, a 18. századbeli erotikus irodalomhoz. Előző
regényét, az 1957-ben Goncourt–díjjal kitüntetett „Törvény”-t őszinte
harcok és szenvedélyek diktálták. Az „ünnep” azonban sem szerkezetileg,
sem tartalmilag nem több rendkívül leegyszerűsített, ridegen kiszámított
és kidolgozott játéknál. A Vaillandon kívül valószínűleg kevés embernek
rokonszenves, beképzelt főszereplő, Duc, az ötven éves író az egész regényben egyebet sem csinál, mint hogy ünnepélyesen, pontos munkával
egy fiatalabb kollégája feleségének elcsábítására készül. Vailland hívei a
könyv szigorú szerkezetét dicsérik; ugyanakkor azonban egyre kevésbé
kétséges, hogy Vailland-t az értelmiség ugyanazért olvassa, amiért a tömeg Françoise Sagant: ugyanazt az erotikát találja műveiben, csak másként fűszerezve, érzelgősség nélkül, kendőzetlenebbül és több irodalmi és
világnézeti betéttel.
Az „új regény” iskolája 100 idén nem volt olyan termékeny, mint az előző években. Michel Butor legújabb regényét, 101 mely az „új regény” technikáját egy gimnáziumi osztály életére alkalmazza, nem fogadta osztatlan
lelkesedéssel a francia kritika: tiszavirágéletű lesz-e ez az alig pár éve
nagy zajjal és sok dobpergéssel induló irodalmi iskola is? Ettől egyelőre
még nem kell tartanunk. Claude Simon „La Route des Flandres” című
regényével elnyerte az „Express” hetilap díját – amelyet tavaly még Prix
de la Nouvelle Vague-nak neveztek – és Butor, Robbe-Grillet és Nathalie
Sarraute mellé a mozgalom élvonalába emelkedett. Új regénye egy nap
története, melynek során a főszereplőben kibogozhatatlanul és részben
tudatalatti fokon fölelevenednek háborús emlékei. Vailland-nal ellentétben Simon nem építész, hanem archeológus: csak a romokat mutatja meg,
a töredékeket és az olvasóra hagy minden illúziót, építést, álmodozást.
Nem elképzelhetetlen., hogy az utókor nem az alapítókat, a hangos szavú
prófétákat, hanem éppen őt, Claude Simont tartja majd a legnagyobb „új
regény”-írónak, bár jómagam nem igen látom, hogy mi a különbség egy
jó Faulkner–fordítás és egy eredeti Claude Simon között.
Az „Express” díja három év alatt a legfontosabb évvégi francia irodalmi díjak közé sorakozott fel. Christiane Rocheford, Yves Bonnefoy és
Claude Simon műveit lehet nem szeretni, kvalitásaik viszont vitathatatlanok. Annál több vita és veszekedés kísérte idén a két legfontosabb díj, a
Goncourt és a Femina odaítélését. A Goncourt–díjjal eredetileg Vintila
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Horia román menekült „Isten száműzetésben született” című regényét
akarták kitüntetni, 102 de mikor kiderült, hogy szerzője a háború alatt Bukarestben fasiszta cikkeket írt, a zsűri visszavonta, Horia pedig elutasította a díjat. A Femina–díjat Louise Bellocq szállodatulajdonosnő nyerte
meg „La Porte retombée” című regényével, de ez is botrányt idézett fel, a
szerző állítólagos antiszemitizmusa miatt. Az ügyetlenül és zavarosan
folytatott vitában az a kínos, hogy az elfogulatlan olvasó a támadások
ellenére is kénytelen megállapítani: egyik regény sem rossz. Egyik sem
tökéletes alkotás, egyik sem korszakalkotó remekmű, de mind a kettő jól
megírt, bár kissé régimódi céhbeli munka. Horia történelmi regényt írt
Ovidius száműzetéséről, de nem történelmi regénynek szánta – a tényeket
meg is hamisítja néha –, hanem allegóriának. Mert a menekülés, a száműzetés szerinte rendkívüli lehetőségeket nyújt a megismerésre, a felismerésre. A felismerés pedig megtérés: aki fölismer, az hisz. Louise Bellocq
műve angol családi regényekre emlékeztet: testvérekről ír, szétágazó sorsokról, örömökről és szenvedésekről, egyszerű, némileg érzelgős,, de mélyen átélt életbölcsességgel. Nem csodálnám, ha a díjnyertes regények
közül éppen ennek lenne a legnagyobb közönségsikere.
A kép teljességéhez jó néhány regényről kellene még beszámolnom:
Henri Thomas Médicis–díjnyertes, nagy fegyelemmel és tudatos szürkeséggel megírt regényéről, 103 a Renaudot–díjas Alfréd Kern rokonszenves
művész–regényéről 104 az idén kivételesen megfelezett Interallié–díjról –
Henry Muller: Clem és Jean Portelle: Janitzia –, a Figaro hírhedt színikritikusának, Jean-Jacques Gauthier-nek klasszikus lélektani regényéről,105
Bertrand Poirot-Delpech második regényéről, mely az elsőnél jóval igényesebb és jóval ellenszenvesebb virtuózmutatvány.106
Mielőtt sorra vennők a másik két hagyományos műfajt, röviden szólnunk kell még néhány könyvről, melynek bizonyára hasznát veszi Franciaország és az élő francia irodalom minden barátja. Muriel Reed amerikai származású újságírónő egy nagyon szórakoztató riportsorozatot adott
ki 107. Rokonszenvvel, de ugyanakkor a külföldi objektivitásával és iróniájával mesél a mai francia élet különböző jellegzetes emberfajtáiról, politikusokról, diákokról, parasztokról, vidéki arisztokratákról. Igazabb képet
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kap az olvasó e kis könyv hasábjain a mai Franciaországról, mint egy
tucat modernkedő regényből együttvéve.
Az élő francia irodalom barátainak körében különös érdeklődésre számíthatnak Madeleine Chapsal riportjai 108 és a Bemard Pingaud által szerkesztett írói arckép–sorozat, a „le Petit Pingaud”, ahogyan e könyvet, a
„Petit Larousse”-ra gondolva, Párizsban máris nevezik 109. Chapsal a mai
francia szellemi élet legismertebb alakjait szólaltatja meg könyvében
(Mauriac, Sartre, Merleau-Ponty, Céline, Sagan, stb.)., hű képet adva a
mai Franciaország szellemi helyzetéről. Ez a kép tarka, de nagy vonásaiban eléggé egyöntetű: vége van a háború utáni évek nagy feszülésének, a
szenvedély elhamvadt, az idősebb nemzedék kiábrándult – Sartre az
utóbbi évek legnagyobb személyes élményeként a tehetetlenséget jelöli
meg (l'aprentisage de l'impuissance) –, a fiatalabb pedig új utakat keres.
Bemard Pingaud csaknem kizárólag azokról a fiatal írókról rajzol portrét,
akik 1940 után írták első regényüket: „lexikonja” tehát nagyobbrészt éppen olyan írókat mutat be, akik még nem kaptak helyet a nagy lexikonokban. Merész vállalkozás, hiszen kérdés, hogy ötven év múlva ki jut be a
nagy lexikonokba a ma élő írók közül, Dicséretreméltó tárgyilagosságra
vall, hogy az írókat politikai nézeteikre való tekintet nélkül válogatta öszsze. A mai olvasónak hasznos útmutató ez a könyv, az utókornak pedig
mindenesetre érdekes dokumentum.
A francia költészet 1960-ban néhány napra a nemzetközi érdeklődés
középpontjába került: Saint-John Perse, az egyik legnagyobb élő francia
költő kapta meg a Nobel–díjat. Stockholmban tartott szép és konokul optimista beszédében hitet tesz a költő örök hivatása mellett és mintha ritka,
elzárkózó költeményeit illusztrálná, magyarázná. Saint-John Perse nemcsak műve, hanem hatása miatt is rendkívüli figyelmet érdemel: hatása a
fiatal költőnemzedékre felmérhetetlen. A fiatalok legnagyobb része nem
közvetlen elődeit, a romboló és forradalmár szürrealista nemzedéket választotta mintaképéül, hanem éppen ezt az idős, hallgatag költőt, aki ünnepélyesen hömpölygő soraiban klasszikus és szimbolista hagyományokat elevenít fel.
Érdekes eltűnődni azon, hogy néhány évtized múltán mennyire egybefolynak a nemzedékek: 1960-ban halt meg Pierre Reverdy és Jules
Supervielle, ez a két modern költő, akit ismer, szeret és olvas a mai nemzedék, és 1960-ban halt meg Fernand Gregh és Paul Fort is, ez a két kései
szimbolista, akiket a költészet fiatal barátai szinte csak névről ismernek.
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109

Les Ecrivains en Personne. Julliard.
Ecrivains d’ Aujourd ’hut, 1940-1960. Grasset.
213

Új lángészt a párizsi színházak sem avattak. A párizsi avant-garde felfedezte a svájciakat (Dürrenmatt, Frisch), a nagy divat azonban még
mindég Ionesco és főleg Brecht. A csaknem betegesnek mondható
Brecht–imádat egyik oka nyilván az, hogy a francia értelmiség és polgárság szeret flörtölni a kommunizmussal és szereti vagy utálja, de mindenesetre megnézi a modernül rendezett darabokat. Éppen a rendezés és játéktechnika szempontjából volt érdekes 1960-ban a párizsi színház. A már
klasszikusnak számító Vilar és Barrault mögé új nemzedék zárkózik fel:
Roger Planchon, Antoine Bourseiller, stb.
Milyen általános megjegyzésekre késztet 1960 francia irodalmának
termése? Mint említettem, a háború utáni nagy nemzedék befolyása erősen csökkent. A kritikusok vagy örülnek, mert nincsen irodalmi forradalom, vagy azt mondják, hogy krízis van, hiszen nincsen irodalmi forradalom. Annyit azonban érdemes megjegyeznünk, hogy az elkötelezettség
irodalmának korszaka az ötvenes években, úgy látszik, befejeződött. Erre
vallanak Madeleine Chapsal interjúi, erre vall az új nemzedék világnézete. Az új nemzedék már nem meri, vagy nem akarja megmenteni a világot, mint megszállottan bölcselő elődei. A nagy világnézeti harcok elől
Françoise Sagan-i örömökbe és bánatokba, vagy az „új regény” laboratóriumába menekül, a rövid robbanó verset a konok konstrukciók, a filozófiát pedig a kísérletezés váltja fel. Az elkötelezettség emberképe a fiatalok
nemzedéke szerint csődöt mondott és ma már érvénytelen. Elődeivel szakítva és tapogatózva, de mindenesetre új útra látszik térni a hatvanas évek
francia irodalma.
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BOGYAY TAMÁS
Magyar történelem angolul 110
Denis Sinor: History of Hungary. George Allen & Unwin Ltd., London,
1959. 310 oldal.
Nem könnyű dolog magyar történelemről, kultúráról nyugateurópai olvasóknak írni. Csak olyan írás számíthat hitelre és ezzel együtt sikerre,
amely tekintettel van a mienkétől eltérő gondolkodásmódra, politikai és
művészi értékskálára. A hivatalos vagy államilag támogatott kiadványok
a múltban sem feleltek meg mindig ennek a követelménynek. A mai hazai
rendszer ilyen irányú próbálkozásai pedig – tisztelet a kivételeknek, főként a szigorúan és szárazon szaktudományos munkáknak – nem egy elrettentő példáját termelték ki annak, hogy miként nem szabad a dolgot
csinálni.
A londoni kiadó a magyar születésű cambridgei orientalistával íratta
meg a magyar történelem régóta esedékes modem angol nyelvű összefoglalását. Választása szerencsésnek mondható mind az angol közönség,,
mind a magyarság szempontjából. Sinor még nem szakadt ki a nagy magyar közösségből, amely természetesen nem azonos a hivatalos állammal,
de már otthon van a szigetország sajátos gondolkodásmódjában is. A magyar és az angol világ nem kerül nála ellentétbe, mert amit angolos látásmódnak, értékelésnek nevezhetünk, úgy látszik, jórészt összevág a szerző
egyéni hajlamaival.
Az előszóban Sinor kijelenti, hogy elsősorban politikai történetet fog
írni, mert ezt tartja a lényegesnek és ebben is legfontosabbnak az emberi
egyéniség szerepét. A magyar történelem így lesz nála emberi sorsok és
sorsot irányító emberek története, az Árpádkor pl. valósággal
shakespearei királydrámák sorozata. Az olvasónak önkéntelenül is
Macartney írásai jutnak eszébe. Macartney alighanem az egyetlen angol
tudós, aki szinte tökéletesen beledolgozta magát a magyar problémákba.
Neki sikerült nemcsak a közelmúlt történelmi szereplőiről bámulatosan
közvetlen, eleven arcképeket adni, de életet tudott vinni még a száraz forráskritikai problémákba is és szinte élő emberekké varázsolta a régmúlt
homályába süllyedt névtelen krónikásokat. (Zárójelben pedig megjegyezhetjük róla, hogy sosem vallotta magát „magyarbarátnak”, de írásaival
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többet tett jóhírünk érdekében, mint sok külföldi, akit otthon banketteken
ünnepeltek.)
Ennek az angolos történelmi látás- és ábrázolásmódnak a lényegéhez
tartozik, hogy nem elvont elméletek, ideológiák alapján, hanem a keresztény humanista erkölcs időtlen és mégis nagyon közvetlen, emberi mértékével mér. Jellemző rá ítéletei kertelés nélküli kimondása, mert a szabad
véleménynyilvánítás hozzátartozik hétköznapi életformájához. Sinor Dénes sem kertel. Kereken kimondja, sőt ismételgeti még az olyan fájó és
olvasóinak aligha hízelgő megállapítását is, hogy a Nyugat sosem segített
az érte is küzdő bajba jutott magyarnak. A temperamentum azonban,
amivel véleményét előadja, már nem angolos. Mestere a lendületes, tömör, kevés, szinte rikító színnel dolgozó jellemzéseknek. Az így írt történelem kitűnően áttekinthető, mert a történeti folyamat árnyalatgazdag és
sokrétű filmjét többnyire önmagukban pompás, hatásos és plasztikus állóképek sorozatára bontja. Ennek a módszernek azonban hátrányai és veszedelmei is vannak. Mint a részletek vizsgálatánál látni fogjuk, Sinor
hajlamos, főként a középkorban, a fejlődés döntő fokait egy-egy eseményhez vagy személyhez kapcsolni, amikor pedig évtizedes vagy százados folyamat zárult le velük.
Az egyes emberekről rendszerint kitűnő, tárgyilagos képet ad, mert
nem politikai, hanem örök erkölcsi mértékkel méri őket. Érdemes ebből a
szempontból Mária Terézia, Ferenc József és Horthy Miklós jellemzését
elolvasni és összevetni mai többé–kevésbé közkeletű megítélésükkel. A
kevés és erős szín azonban nem elegendő bonyolultabb jelenségek valósághű bemutatására. Véleményünk szerint ezért nem tudott megbirkózni a
magyar nemesség mint társadalmi alakulat és politikai tényező problémájával. Ha pl. a 236. oldalon megállapítja, hogy a Habsburgok monarchiájával szemben kifejtett rendi ellenállásnak semmi köze sincs ahhoz az
alkotmányos fejlődéshez, amely Nyugat–európában az abszolutizmus
eltűnéséhez vezetett, ez igaz is, meg nem is. Igaz mint pillanatkép, de
hamis, ha a történelmi előzményeket és következményeket, valamint a
szellemi tartalmat nézzük. Nem vizsgálhatjuk most a monarchikus hatalom és a polgárság viszonyának egészen különböző alakulását nyugaton
és Magyarországon. Emlékeztessünk azonban arra, hogy éles szemű és
eszű nyugatiak, mint pl. Montesquieu és Napóleon meg polgári felderítői
Béccsel szemben aligha azonosíthatták volna magukat oly mértékben a
magyar rendi felfogással, ha nem érezték volna rokonnak a nemesi
,,respublika” szellemét. A rendi alkotmány elavult nyűggé vált, a tarka–
barka nemesi társadalomban sok volt a bűn, de nem szabad elfelejtenünk,
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senki sem ugorhatja át saját árnyékát és a „Tiers État” szerepét nálunk
mégiscsak a középnemesség játszotta, nem rosszabbul .mint a francia
polgár.
Sinor könyvének van azonban egy erénye, ami határozottan a szerző
legegyénibb sajátja: az arányosság. A mintegy 300 oldalas szövegnek
körülbelül épp a felét foglalja el a 9. századtól 1526-ig terjedő középkor.
A legtöbb hasonló munkában minél messzebb esnek a dolgok időben,
annál kevesebb hely jut nekik. Mint az optikai távlatban, a közeli óriásinak látszik, a távoli lehetetlenül kicsinek. A történész akárhányszor nem
is érzi hibának, hogy sokkal többet ír arról, amiről több az anyaga. Sinor
ritka és dicséretes kivétel: nem téveszti össze a történelmi és az optikai
távlatot. Általában, az egész könyv értékét szerkezete, alapfelfogása és
nagy vonásai adják. Az egyes adatok azonban sokszor helyesbítésre szorulnak.
A hibák kétféle eredetűeknek látszanak. Sinort néha elragadja lendülete, a kevés, de erős színnel festett képek egyes részletei egyoldalú megvilágításba kerülnek. Több tévedést pedig arra lehet visszavezetni, hogy a
szerző túlságosan rábízta magát egyrészt a használt irodalomra, főként
Hóman adataira, másrészt már elhomályosult középiskolai emlékeire. A
történelem nélkülözhetetlen anyagát azonban épp a kisebb–nagyobb „történetek” adják. Ezért bizonyára a szerző sem neheztel meg érte, hogy a
recenzens mégegyszer végigbogarászott egy csomó helyet, amelyeket az
első olvasás közben a lapszélen megkérdőjelezett. A bogarászás eredménye igen tanulságos volt és ezért nem lesz talán haszontalan és érdektelen,
ha ideiktatjuk a lapszéli jegyzetek egy részét.
18. oldal: Nem áll, hogy az ősmagyarok 892-ben, Arnulf keleti frank
királlyal kötött szövetségük következtében ismerkedtek meg későbbi hazájukkal. Már 881-ben a mai Alsóausztriában kalandoztak a kabarokkal
együtt, Bécs városa mai nevén épp ekkor, egy a magyarokkal vívott csatával kapcsolatban tűnik fel először. – 23. oldal: A kalandozásokról szóló
egyébként igen jó fejezet elején tévesen szerepel Ennsburg mint a
Luitpold vezette bajor sereg 907-es katasztrofális vereségének színhelye.
A csata Pozsonynál zajlott le. Ezért a két téves adatért különben Hóman a
felelős, ö volt az, aki különösképen még a Hóman–Szekfű átdolgozott
kiadásaiban sem vett tudomást a Nagy Salzburgi Évkönyvekről, amelyek
teljes hitelességgel számolnak be ezekről az eseményekről és már 1921
óta ismertek. – A 36. oldalon a II. Szilveszter pápa küldte koronáról olvasunk. A háború alatti és utáni kutatások (Brackmann, Tóth Z., Deér J.)
alapján azonban a Hartvik–legenda erről szóló elbeszélését nem fogadhat217

juk el történeti valóságnak. – 38. oldal: Sinor megállapítja, hogy Magyarország kezdettől fogva soknyelvű és fajú ország volt. A kijelentés félreérthető és veszélyes, mert azt a hitet keltheti az olvasóban, hogy a középkori Magyarország a 19. századihoz hasonló nemzetiségi állam volt. Már
pedig, akármilyen kevert és sokrétű, sőt részben többnyelvű is volt a honfoglaló nép, annyi bizonyos, hogy a török hódoltságig a
Kárpátmedencében nemcsak politikailag, de számbelileg is ő volt az uralkodó. – 39. oldal: Szent István pénzeihez nem sógora, II. Henrik király és
császár, hanem apósa, II. Henrik bajor herceg regensburgi veretei adták a
mintát. – 46. oldal: Hagyományos, de már jóideje megcáfolt nézet az is,
hogy a Szentkorona alsó részét I. Géza király kapta Dukasz Mihály császártól. Ez az abroncskorona, amely alighanem csak átalakított formában
maradt ránk, valójában női korona volt, bizonyára Géza görög feleségéé.
– 48. oldal: A „Konszolidáció” című fejezet azzal a világtörténeti távlatot
nyitó megállapítással kezdődik, hogy I. Lászlót (1077—1095) Canossa
évében koronázták meg. Az írott legenda és a krónikák egyhangú tanúsága szerint azonban Szent László egyáltalában nem koronáztatta meg magát, egyrészt alázatból, másrészt mert Salamont a törvényesen megkoronázott uralkodónak tekintette. Lászlónak, a szent királynak a jellemképéhez ez nagyonis hozzátartozik. A nép legendatermő képzelete, amiről a
festett Szent László–sorozatok máig tanúskodnak, a meg nem koronázott
László királyt épp oly kevéssé tudta elképzelni, mint Hóman. A magyar
királykoronázások történetírója, Bartoniek Emma azonban – bár zárójelek
közt – de annál határozottabban kimondta, ami a régi kútfőkben is áll.
51 oldal: Nem áll az sem, hogy László király egyházi törvényhozása
teljesen megegyezett VII. Gergely felfogásával. Épp ellenkezőleg! A reformszellem még Kálmán alatt is csak fokozatosan tudott diadalra jutni. –
Az 54. oldalon azt olvassuk, hogy III. Béla elnyerte Mánuel császár nővére, Theodora kezét. A valóságban csak kérte. Az egész házassági terv
egyik leglényegesebb része volt a bizánci császári trón elnyeréséért indított akciónak, amelyről Sinor egy bekezdéssel lejjebb beszél. – A 62. oldalon az Aranybulla problémája szerintünk túlságosan le van egyszerűsítve. Semmiesetre sem volt egyedül a szegényebb szabadok mozgalmának
eredménye. Már Hóman rámutatott a bulla mögött álló főúri csoportra és
Deér József pár évvel ezelőtt részletesen kinyomozta messze visszanyúló
eszmei és társadalmi gyökérszálait. – A 77. oldalon azt olvassuk, hogy
Magyarország soknemzetiségű jellege a tatárjárás népirtásának a következménye. Ez nemcsak a 38. oldal állításának mond némikép ellent, de
annak a ténynek is, hogy a 15. század végén az ország lakossága körülbe218

lül négyötöd részben magyar volt. – A 82. oldalon bizonyára csak elírás,
III. András, az utolsó árpádházi király, Habsburg Albert feleségét vette el.
Ágnes királyné a leánya volt Albertnek. – A 93. oldalon helyesbíteni kell,
hogy Nagy Lajos az 1366-os első török-magyar összecsapás után a
máriacelli, nem pedig az aacheni kápolnaalapitással rótta le háláját. – A
96. oldal szerint Nagy Lajos 1351-es törvénye az ősiséggel „kimondhatatlan kárt okozott az országnak”. Ehhez meg kell jegyezni, hogy mint a
legtöbb középkori törvény, ez sem alkotott új jogot, hanem – mint
Eckhart Ferenc közismert jogtörténete is megállapítja – csak már régi élő
gyakorlatot szentesített. Ezen felül kérdéses, van-e jogunk mintegy felelőssé tenni, kárhoztatni ezt a törvényt azért, hogy az ősiség több mint 400
évvel később a gazdasági haladás kerékkötője lett. Ugyanitt van szó a
földesúrnak járó kilencedről. Ez a termésnek nem 1/9-e volt, mint a szövegből gondolnánk, hanem az egyház része utáni második tizedrész. – 97.
oldal: Határozottan ellent kell mondani annak, hogy Nagy Lajos angol
költő-kortársa, Chaucer idejében nem volt még magyar nyelvű irodalom.
Nemcsak a Jókai-kódex Szent Ferenc–legendájának az eredetije készült
épp ebben az időben, de 1955-ben Mezey László kimutatta azt is, hogy
már Árpádházi Szent Margit Nyulak-szigeti klastromában is magyarul
olvasták a Passiót és István király életét. – A 103. oldalhoz jegyezzük
meg, hogy Zsigmond magyar király 1410-ben még csak német-római
király lett és nem császár. – A 112. oldalon nem tudjuk, miért épp Hunyadinak vet szemére eskűszegést. A végzetes várnai csata előtt a források mindig csak I. Ulászló esküjéről beszélnek. – A 118. oldalon Hunyadi
tetteinek egyik legfontosabb rugóját „féktelen” (unbridled) ambíciójában
látja. Ha körülnézünk kortársai között, ezt a minősítést nemcsak túlzottnak, de egyenest igazságtalannak kell tartanunk. – A 121. oldalon helyesbítésre szorul, hogy Mátyást nem 1458 Újév napján, hanem január 24-én
választották meg királynak. – A 124. oldalon Mátyás cseh politikájának
szellemes lélektani indokolása mellett azt az erősen vitatható állítást is
találjuk, hogy a király adópolitikája volt az oka az ellene irányuló, részben kimondottan főúri összeesküvéseknek. – A 129. oldalhoz meg kell
jegyezni, hogy a pozsonyi egyetemet nem Vitéz János, hanem maga Mátyás alapította, Vitéz lett a kancellárja és megszervezője. – 142. oldal: A
Verbőczyről és Tripartitumáról szóló részekre is áll, amit Nagy Lajos
1351-es törvényével és az ősiséggel kapcsolatban mondottunk. A jobbágy
röghöz kötése már 1514 előtt készülődött és véglegesen csak a 17. század
elején ment át a gyakorlatba. – A 146. oldalon Vörösmarty verseként találjuk idézve Kisfaludy Károly Mohácsát. – A 192. oldal Erdély tündéror219

szág elnevezését Bethlen Gábor alatti fénykorára vonatkoztatja. Valójában a 16. században született meg épp ellenkező értelemben, Erdély csalóka, ingatag viszonyainak jellemzésére. – A 203. oldalhoz jegyezzük
meg, hogy Kollonics Lipót nem volt bécsújhelyi érsek, csak püspök, aztán
kalocsai, majd esztergomi érsek. – A 211. oldalon a török idők nemzetiségi következményeinek leírása lehetne pontosabb is. A szerbek, nem
pedig a horvátok bevándorlása indult meg már jóval Mohács előtt és a
nyugatmagyarországi horvát telepek sosem alkottak olyan összefüggő
övet, amely elzárta volna a magyar népterületet Nyugattól. – A 235. oldalon helyesbítésre szorul, hogy a pozsareváci békével Temesvár újra magyar lett. A valóságban az ekkor visszanyert területet nem csatolták vissza
Magyarországhoz, hanem katonai igazgatás alá helyezték. Ennek következményei a terület betelepítése tekintetében közismertek. – 250. oldal: A
Vaskaput Széchenyi még nem tudta hajózhatóvá tenni. Eszméje csak a
19. század végén valósult meg. 265. oldal: A Jellacsics elleni első győzelmet nem Ozoránál aratta a honvédsereg, hanem egy héttel előbb Sukoró és Pákozd között. 269. oldal: Az aradi tizenhárom nem mind akasztófán végezte életét, négyet közülük agyonlőttek. _ A 277. oldalon szinte
mentegeti a magyar állam nemzetiségi politikáját, amikor – egyébként
helyesen – kimutatja a liberalizmussal való szoros összefüggését. Elfeledkezik azonban a probléma egyik leglényegesebb eleméről, a nyelvkérdésről, ami leginkább hozzájárult a helyzet elmérgesítéséhez. – A 295. oldalon helyesbíteni kell a német megszállás évszámát 1943-ról 1944-re. Végül még egy megjegyzés a kötet vége felé gyakori statisztikai adatokra:
Csak egyetlen adat idézése könnyen megtéveszt, például a kivándorlásoknál, még ha Szekfű is a forrás. Ideje volna már ezt az egész kérdést európai távlatból megvizsgálni. A földbirtokmegoszlási statisztikák is más
színben tűnnek fel, ha összehasonlítjuk őket más európai országok adataival.
Ez a hosszú lista nem a kákán csomót keresés eredménye. Tanulsága,
hogy főként a magyar középkor története tele van csapdákkal. Sok minden egész máskép jelenik meg a közvetlen források fényében, mint ahogy
nemcsak a magyar köztudatban él, de még a szakemberek jórésze is magától értetődőnek tartja. A könyv margójára a kérdőjelek mellé azonban
legalább ugyanannyi felkiáltójelet is rakhatnánk a kitűnően sikerült részek
megjelölésére. A már említettekhez íme még pár példa: Az orientalista
mesteri kezét érezni a kúnokról szóló részben. Igen jó és részletes a tatárjárás leírása, Kún László és uralma jellemzése. Hasonlókép sikerült Nagy
Lajos és Zsigmond képe, Bonfini történetírásának jellemzése. És milyen
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kifejező cím „A széttépett ország” a törökkori fejezetnek! Igen jó emberi
magyarázatát kapjuk annak, hogy miért nem értették és nem is érthették
meg a Habsburgok a magyarok sajátos problémáit. Idézhetnénk Rákóczi
különös szeretettel írt jellemzését, a dualizmus kora politikai koncepcióinak és nem utolsó sorban a Horthy–korszak rajzát. Az olvasó kissé csodálkozik, hogy ennek az annyira személyes hangú, emberien közvetlen,
lendületes és szókimondó könyvnek 1945 áprilisában hirtelen vége szakad, még pedig azzal, hogy még nincs meg a távlat, túl korai a történésznek a riporter helyébe lépni.

221

CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Egy kísértet föltámadása 111
Shadow and sunshine, twist a crown of thorns for my head!
Mourn, O my sisters! singly, for a hundred thousand dead.
FERENC BÉKÁSSY
A VÉGÍTÉLET négy lovasának patkócsattogásai közt, 1917-ben jelent
meg Babits Mihály tanulmánykoszorúja, az Irodalmi Problémák. 112 Soha
rosszabbkor. Gyásszal, felejtéssel, csömörrel és balsejtelmekkel volt eltelve a nélkülöző nemzet. Holott irodalomszemléletünk copernicusi fordulatát jelentette a gyűjtemény szinte észrevétlen felbukkanása a könyvesboltokban. Sarkaiból forgatta ki Gyulai Pál iskolájának eszményét
Vörösmartyról és Arany Jánosról, ahogy a mindenség nyájas kicsi
ptolemaiosi képe is félelmesen kitágult Copernicus után. Megismertük
ebben a szemléleti forradalomban a zilált lelkű Vörösmartyt s az idegbeteg Aranyt, behatoltunk alkotásuk mások által oktalan szepegéssel takargatott, megrendítő fájdalmaiba. Mint a gyermekújságok rejtvényrajzain,
az ő megújított arcukon is el volt rejtve azonban egy másik arc, Baudelaire maszkja. Babits egy kissé „baudelairizálta” őket. Nem volt hamisítás
ez a kettős látás, ellenkezőleg: izgalmasabbá, elevenebbé és – ami a lényeg – teljesebbé tette a sokszorosító eljárás közben immár elhalványult,
akadémikus képüket. Éppen azáltal, hogy holmi külsőséges hatás–kutatás
helyett megtalálta, Baudelaire s más nyugati költők segítségével,
velükszületett modern vonásaikat. Tehát nem amiket tudatosan fölvettek,
mint teszem Vörösmarty olykor Victor Hugóét, Arany olykor Burnsét,
Byronét, hanem amelyek egyforma lelki izomrándulásokról tanúskodtak.
Ebben a kötetben jelent meg egy rövid írás Békássy Ferencről. Inkább
gyászdal, mint tanulmány a fiatalon elesett költő emlékezetére. így lett
belőle nemzedékünk kísérlete, olyasféle ismeretlen, nemes ifjú, amilyet
ógörög siroszlopokon lehet látni, lándzsára hajolva. Egyre több kézben
fordult meg Babits gondolatalakító könyve s akik olvasták, mindörökké
visszaemlékeztek a névre. Ennyi volt csupán: egy puszta név. Született
1893-ban, pár esztendeig az angliai Cambridgeben diákoskodott, aztán
elesett, huszonkét évesen, a bukovinai Dobronucnál, 1915 június 25-én.
111
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Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 1. számában.
Elhangzott az Angol Rádió magyar műsorában 1960. december 4-én.
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Elmerült Sziget címmel megjelenő, hátrahagyott verseit Tóth Árpád méltatta forrongó keserűséggel a Nyugat 1916-os folyamában, Fantáziák és
Gondolatok című följegyzéseit egy évvel később Kosztolányi Dezső,
szintén a Nyugatban. Az első kötet élén a cambridgei diák taláros–
föveges fényképe állt, a második élén a huszárkatonáé, karddal, csákóval.
(A bojt átkerült a doktorfövegről a kardmarkolatra.) Eltűnt, mint egy angyal; csak két–három pihetoll szakadt le emlékül a szárnyáról.. De képe,
magunk se tudtuk, hogy mért, mind jobban összeolvadt képzeletünkben a
sokkal megfoghatóbb s immár világhírű Rupert Brooke képével. Az arkangyali külsejű angol költő, egyik szép ígéretük, szintén cambridgei diák
volt, ráadásul ugyanannak a Király Kollégiumnak a tagja, amelyiknek
Békássy. Egy esztendőben is pusztultak el, Brooke két hónappal előbb, a
Dardanellák ellen tervezett partraszálláskor, Skirosban, Achilles legendás
szigetén. Ma is ott nyugszik s halálára hellén stílusú szobor emlékezik a
helyszínein. Ö lett a millió számra áldozatul odavetett angol fiatalság jelképe,, a haszontalan áldozatoké, hiszen a háborúk örökös megsemmisítéséért vívott „utolsó” háború rögtön új háború sárkányfogait hintette el a
szemhatárig nyúló sírtáblákban. Brooke félig-meddig megjövendölte halálát egy már–már fogalommá vált, „If I would die” kezdetű szonettben a
Katonáról. „Ha az Isten halálom után megengedi, hogy kísértetem szállást
keressen a gyűlölt s mégis édes, nyomorult s mégis drága földön , írtam
romantikusan közel egy negyedszázad előtt első könyvemben, a Doveri
Átkelésben, – ,,a harrowi halmokat választom s a felhőkön áttűző esti
sugarakban körülúszom a síró réteket, szérűskerteket, bagolyvárakat s a
Themze–parti fiúiskolák csúcsíves tornyait, kezemben egy örökké nyitott,
ezer oldalas angol versantológiával, melynek a két végén két fiatalember,
két tiszt, két hős, két angol költő int egymásnak: Philip Sidney,
Vlissingen parancsnoka és Rupert Brooke, a Dardanellák hősi halottja,”
Nyilvánvaló, hogy halványan és foszladozón egy harmadik árnyék is keringett velem a képzeletemben. Kísértetünk az Irodalmi Problémák lapjairól. Az angliai magyar diák és dobronuci halott. 113
TÖRTÉNT, hogy pár hete olvastam F. L. Lucas, cambridgei tanár,
jónevű esszéíró és görög műfordító új tanulmánykötetét, A Legnagyobb
Problémát. Abban található mintegy félszáz oldalas könyvolvasói önélet-
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Rupert Brookenak két verse van meg magyarul: „Aki nagyon szeretett” (The great
lover), Kosztolányi Dezső: „A halak” (Heaven), Szabó Lőrinc tolmácsolásában. V. ö.
Bartos Tibor: Az angol líra kincsesháza. Huszadik Század. Európa kiadó, 1958. A
Kosztolányié meglehetősen szabad átköltés.
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rajza s az önéletrajz diákéveiről szóló részében nagy szívdobbanással erre
a mondatra bukkantam:
„Nem is álmodtam addig, hogy milyen megrészegülés tizenkilenc éves
korban találkozni olyanokkal, mint Lowes Dickinson, Keynes, G. E. Moore, Roger Fry... S diáktársaim közt ott volt a ragyogó F. K. Bliss, a zeneszerző öccse, aki nemsokára elesett Franciaországban s az elragadó Ferenc Békássy, akit nemsokára megöltek az oroszok a Kárpátokban.”
A kísértet hirtelen ismét megjelent egy londoni szobában. Negyvenöt
évvel a halála után. Rögtön írtam Cambridgebe, Lucasnak s megkértem,
hogy jöjjünk össze.
De jóformán a kezdő soroknál rádöbbentem, hogy – fájdalom – elemi
magyarázattal tartozunk akkor is, ha titáni magyarokról, akár Adyról, Babitsról vagy Móricz Zsigmondról beszélünk. Jó, Jó, Lucas tudja, hogy ki
volt Békássy, elválásuk után negyvenhat évvel is megindultan emlékezik
rá, de hogyan értessem meg egy név, Babits Mihály nevének puszta megcsendítésével, hogy Békássy az ő gyászdal–esszéje által maradt emlékezetünkben? Hogy szövetségesek, közös titok beavatottjai vagyunk a kísértettel, mert zsengéit ő is, zsengéinket mi is neki küldtük el, a királyi ítélőmesternek?
Az amerikai kezelésbe átvett Encyclopaedia Britannica nem tud Babitsról, Cassell Irodalmi Lexikonja pár elismerő sorral és pontos adattal
intézi el, csupán a Chambers Lexikon tömör méltatása árulja el némileg,
hogy ki volt ő a magyarok számára. Ehhez a két forráshoz utaltam a
cambridgei tanárt és esszéistát. Postafordultával jött a válasz, hogy látogassam meg. S a levél utóirata visszaidézett egy mondatot a méltatásból:
„Utánanéztem Babitsnak. .Szemközt az új barbarizmussal a szellem elsőbbségét s az egyén legfelső értékét tanította. Mennyire egyetértek! De
tartok tőle, a mi korunk nem ezt hirdeti.”
AKIT vártam, az fogadott a kertes ház üveges ajtajában. Őszhajú,
pirosarcú, fürge mozgású öreg diák. F. L. Lucas telve van vonzódással az
idegenek iránt, stílusa franciásan elegáns, de keresve se lehetne találni
angolabb külsőt. Rá kell hagyni a világjárt s többnyelvű szigetlakókra
ártalmatlan, rokonszenves rögeszméjüket, hogy ők tulajdonképpen hontalanok itt: a kontinens, főleg a déli fele az igazi hazájuk! Elbájoló bók Európának, amelyre minduntalan rácáfol azonban mozgásuk, arcbőrük, tapintatuk és fölényes – azaz kirívóan angol – önkicsinylésük. Később megtudom, hogy termetre körülbelül egyformák voltak magyar barátjával. Ő a
Szentháromság Kollégiumba iratkozott be.
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Békássy harmadéves, Lucas elsőéves diák volt, amikor találkoztak; barátságuk nyolc hónapot tartott, az első háború kitöréséig. Kézenfekvő,
hogy a magyar fiú nem volt akárki. Bekerült Anglia talán legtitkosabb,
legzártabb s legártatlanabb szövetségébe, amely szervezet és alapszabály
nélkül működik: az Apostolok tizenkét tagú Társaságába. Cambridgei
diákok alkották maguk közt, több mint száz esztendeje s a legjobbak társasága volt mindig, a szó etikus s nem pusztán tanulmányi értelmében.
Tagjaihoz tartoztak valamikor s valahányszor visszalátogattak
Cambridgebe találkoztak az új apostolokkal Lord Keynes, Roger Fry, a
művészettörténész és esztéta, G. E. Moore, a morálbölcselő – hatásában
egy kicsit az ő filozófus Babitsuk –, Bertrand Russel, E. M. Forster, a
világhírű regényíró, Trevelyan, a történetíró, Rupert Brooke és mások.
Brooke jó félóra járásra lakott, egy festői, öreg faluban, Grantchesterben,
amelyet megénekelt; 114 ez a verse s a Kosztolányi által lefordított „Aki
nagyon szeretett” itt–ott visszacseng, megváltozott ütemmel, Szabó Lőrinc Tücsökzenéjében. Az angol költő éppen világkörüli úton volt, de
Lucas egyszer fölevezett Békássyval Grantchesterbe, a megörökített vén
parókiához. Késő éjjel ereszkedtek vissza ladikkal a vízen; ma is boldog
az emlékétől. 1914 nyarán összekerültek aztán mind a hárman, az „Apostolok” nagy ebédjén, Londonban. Az igazság az, hogy tények és adatok
birtoklása nélkül is mindvégig az igazat tudta annakidején a képzeletünk:
Rupert Brooke és Békássy Ferenc ismerte egymást. Kitört a háború, de a
magyar fiatalembert angol barátai kisegítették az országból, nehogy internálják. Átmentették a hősi halálba.
Édesanyja a háború után ellátogatott fia volt iskolájába; csodálatos derűvel üldögélt a diákkert fái alatt. Jórészt az asszony által hozott kéziratokból, kisebb részt egykori cambridgei kiadványokból válogatta össze
Lucas az Adriatica című kötetet, Békássy angol nyelvű vers- és aforizmagyűjteményét. 115 Elém teszi a könyvecskét.
Többségük ízléses próbálkozás a századeleji érzékeny líra modorában;
maga a címadó, többszáz soros vers, páros rímű, ötlábas formában, bájos
kortörténeti emlék egy dalmácai vitorlásútról, amilyet Herczeg Ferenc
örökített meg a Szelek Szárnyánban. De a halvány préselt virágok közt
van egy vérpiros is; 1914 a címe. Angolul írta Békássy, már otthon, Magyarországon, valószínű haláláról. „Árnyék és napfény, kössetek töviskoszorút a fejemnek, gyászoljatok, ó nővéreim! egy fölött, százezer halott114
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The old vicarage, Grantchester.
Adriatica and other poems. With a preface by F. L. Lucas. The HogarthPress, London,
1925.
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tért.” Ha tudta volna, szegény. Milliókért kellett gyászolni az elkövetkező
években.
Van azonban a vékony könyvnek még egy érdekessége. 1925-ben jelent meg, Lord Keymes, az eretnek felfogású, lángeszű közgazdasági tudós pénzén, abban a kézi szedéssel dolgozó nyomdában, amelyet Virginia
Woolf regényírónő alapított és vezetett a férjével. Hogarth Press volt a
neve. Már most Lord Keynes, Virginia Woolf, E. M. Forster és Roger Fry
alkotta, számos hívükkel, azt a cambridgei gyökerű Bloomsbury Kört,
amely erősen hatott a két háború közt Babits fiatalabb barátaira, Gyergyai
Albertre, Halász Gáborra, Hevesi Andrásra, Illés Endrére, Rónay Györgyre és Szerb Antalra. Itt és így zárul be a kör. Békássy Ferenc, akit Babits
örökített meg számunkra az Irodalmi Problémákban, azokhoz tartozott,
előbb mint barát, később mint emlék, akik a londoni Bloomsbury negyedbe tömörülve távolról megejtették a Babits mellé sereglő új magyar írókat. Hol keressem a helyét Békássynak, ha élve marad? Vajon átszármazott volna Angliába vagy otthon települ le? Íróvá érik vagy más pályára
kerül? Akár így történik, akár úgy, mindenképpen mágneses magja lett
volna a kiválóknak, az elitnek.
ELHÚZÓDIK a zivatar, indulni kell Lucaséktól, különben
ránksötétedik. Megyünk a Király Kollégium kápolnájába. Kápolna a hivatalos neve ennek a csodának, mivel oxfordi és cambridgei kollégiumoknak név szerint csak kápolnájuk lehet. A valóságban Anglia lélekzetállító,
legszebb későgótikus temploma, legyezőboltozatával, faragott cseppköveivel, antwerpeni festett ablakaival. Már alig lehet látni a főhajó nyirkos,
néma sötétjében. Lucas jobbkézt egy oldalkápolnába vezet; ott még dereng valami világosság. Nevek és nevek és nevek és nevek húzódnak végig oszlopokban a baloldali falon. Rupert Brooke az egyik seregfő a halottak élén. S különállón, a kapupillér lábazatán a volt diák és állítólagos
ellenfél neve. Békássy Ferenc. Hibátlanul, az ékezetekkel. A hősi halottak
emlékkápolnájában vagyunk. Flandria és Bukovina sarába vetve eltűnt
Európa színe-virága.
„Maga nem tudja elképzelni, milyen volt az élet 1914 előtt” – mondja
Lucas, mozdulatlanul nézegetve a kőbevésett neveket. „Az a szeplőtlen
hit a tisztességben az a gyanútlan remény az emberi tökéletesedésben!
Úgy éltünk, mint Ádám a bukás előtt. Békássy is. S aztán kiirtották az
évből a tavaszt.”
Ráismerek a mondatra. Periklést idézi szabadon.
Balfülére Lucas nagyot hall. Háborús emlék. S 1917-ben ő is megkapta
a maga mérgesgázadagját. Közel negyven év előtt is itt állt egyszer, e
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helyen az édesanyával; megmutatta a fiú bevésett nevét. „Mit gondol,
hazavitték a hamvakat Dobornucból?” – kérdem. Nem tudja, nem kérdezte meg az asszonytól. Én pedig már ugyan miképp járjak utána? Meszszebb élek Budapesttől, mint Cambridgetől vagy akár Skiros szigetétől,
amely mellett tavaly elhajóztam.
Kint a kápolnakapuban még megmutatja Békássy hajdani diákszobáinak az ablakait. Pereg róluk a november-végi eső. Kezet rázunk. Nem
csodálnám, ha most ujjai szétfoszlanának ujjaim közt, mint egy hazajáró
léleké.
Kibaktattam az állomásra. Babitson járt az eszem, barátain, tanítványain, a halottak seregén. Babitson, aki sohasem járt Cambridgeben. S akiről
mégis tudtak már itt, Ádám bűnbeesése, az első világháború előtt. Két
sötét ablakra gondoltam, szemben a kápolnával. Maholnap húsz éve múlt
a halálának. Nagy volt akkor a magyar irodalom mezőnye, nagy most is.
De a kipróbált, jó ugrók egyharmada még mindig az ő istállójából került
ki.
Talpig virágbaborulva útamat állta egy japán gyümölcsfa. Kivirágzott
a csalárd, langyos esőktől. Élt önfeledten, eszmélet nélkül, emlékek nélkül, kísértetek nélkül, ahogy nekünk is kellene.
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MOLNÁR JÓZSEF
Veres Péter új regénye 116
A kelletlen leány. Szépirodalmi Kiadó. Budapest, 1960. 354 old.
Címével ellentétben ez a regény nem is annyira egy leány, mint inkább
egy falusi asszony története. A könyvnek csak első harmada szól Tóth
Bora leányságáról, kétharmad részében azt mondja el az író, hogyan lesz
a kelletlen lányból megbecsült asszony. Az olvasónak az az érzése, hogy
Veres Péter sokkal többet tudott volna mondani erről a keserves leánysorsról. Lélektani megfigyelései, akár az iskolás kislányról, akár az öregedő, férjhez nem jutó nagy lányról beszél, lélegzetelállítóan reálisak és
igazak. Tóth Bora nem mutatós lány. Széles arcú, tömpe orrú, sűrű, napszítta gesztenyehajú, parasztos járású. Az ő neve már kislány korában is
csak „állj odébb Bora”. Meg is szokta, hogy mindig háttérben maradjon.
Finom, érzékeny lelkéről csak nagy, barna szeme árulkodik. De ezt nem
veszi észre senki. A kelletlen leány sorsa, hogy háttérben maradjon a családban, az iskolában, de még a napszámos munkán is, mert hiába ég a
munka a keze alatt, az ispánok, a kerülők, a felügyelők is a csinosabb lányoknak kedveznek, neki még itt is a legrosszabb munka jut. Pedig Bora
valójában nem is csúnya, csak parasztos, ötven esztendővel ezelőtt még
azt mondták volna rá, hogy takaros, de a város és a mozi hatására a falusi
fiatalságnak is megváltozott az ízlése. A fiúk Bora húgát, a szép Pannit
kerülgetik, aki könnyű sikereivel, uralkodni vágyásával megkeseríti Bora
amúgy is nehéz életét. Bodnár István szeme is rajta akad meg, észre sem
veszi Bora titkos vonzódását. Házassága rosszul sikerül, Panni könnyelműsége, úrhatnámsága tűrhetetlenné teszi életüket s csak ekkor fedezi fel
Borában a neki való asszonyt. Bora eléri célját, asszony lesz, de a regény
mégsem végződik happy enddel. Az asszonysors talán még nehezebb,
mint a leánysor. Egyszer a jég veri el a vetést, amikor már–már ott tartanak, hogy István abbahagyhatja a zsákolást a malomban. Máskor a hatalom szól bele sorsukba, Istvánt két és fél esztendőre ítélik egy semmiségért. S végül István eltűnik a második világháború forgatagában. Bora
apró gyermekeivel özvegyen marad.
A regény egyik legfőbb értéke, hogy a paraszti világot olyannak ábrázolja, amilyen volt. A író nem idealizálta alakjait, nem teremtett politikai
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hősöket ott, ahol nem voltak, nem tett engedményt a mai politikai követelményeknek. Az agrárszocialista Veres Péter ebben a regényében a
mozgalmat, nagyon helyesen, csak itt–ott az események szélén villantja
meg, ahogy a valóságban is volt. A politikai pátosz helyett Tóth Bora és
Bodnár István sorsában a falusi élet apró örömeit, gondjait, bajait ábrázolja olyan hitelességgel, hogy ha regényírói képessége felérne Móricz
Zsigmondéval, A kelletlen leányt bátran említhetnénk a Boldog ember
mellett. A falusi szegényemberek életének hiteles ábrázolása, a paraszti
gondolkodásmódnak szinte utolérhetetlenül hű leírása ez a regény. Szociológiai látlelet, Veres Péter első könyvének, Az Alföld parasztságának
regényesített formája. Az éles megfigyelések mögül azonban sokszor hiányzik az író elbeszélő, mesélő készsége. Igen gyakran a dolog könnyebbik végét fogja meg. öt fejezet kezdődik például így: Közben évek teltek.
– Megint eltelt az idő. – Megint eltelt egy pár esztendő. – Hét esztendő
telt el. – Az évek telnek... Az idő múlásának érzékeltetését a modem regény korában talán mégsem szabadna ilyen könnyedén venni. Gyakran
bántóak és zavaróak az író zárójelbe szúrt közbeszólásai is. Pedig tud
művészien ábrázolni és stílusa sokszor megkapó szépségű. Egyszerűségében is milyen eleven, igaz és emberi például annak a jelenetnek a leírása,
amelyben István megkéri Bora kezét. Vagy milyen szép jellemzése az
asszonyi sors bizonytalanságának ez az egy odavetett mondat: „Amíg
csak leány volt, összefogta sorsát, mint esőben a ruhát.” Alakjai úgy lépnek elénk a regényben, mintha csak a falunkban találkoznánk velük. Bora
apró, leányi,, asszonyi fájdalmait, örömeit, mindennapos küszködését
olyan gonddal és féltő szeretettel ábrázolta, hogy lehetetlen meghatottság
nélkül olvasnunk. Mélyen belelát a parasztasszony lelkébe, e lélek minden rezdülését olyan magátólértetődő könnyedséggel ábrázolja, ahogyan
csak legjobb elbeszélőink tudták alakjaikat megformálni. Az olvasó szinte
lélegzetvisszafojtva figyeli, hogyan bomlik ki ez a látszatra talán egyszerűnek gondolt, de valójában igen sokrétű, a maga nemében gazdag lélek,
hogyan vívja ki magának ez az egykori „állj odébb Bora” asszonyi szívóssággal, finom alkalmazkodó készséggel, ösztönös jósággal a tiszteletet
és elismerést férje, családja és a falu társadalma előtt. Bodnár Istvánban
sok közös vonás van Móricz Boldog emberével. Nincsenek nagy vágyai,
boldog, megelégedett életéhez olyan kevés kellene csak, de ezt a keveset
sem tudja elérni. Borában megtalálja a neki való asszonyt, de az áhított
kisparaszti önállóságot kettejük szorgalmával sem tudja megteremteni.
Jobbágyi alázat már nincs benne, de nem lázadozik, a világ dolgairól csak
hallomásból vesz tudomást, könyvet, újságot nem olvas, a felette lévő
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társadalomról szinte tudomást sem vesz, amikor letartóztatják úgy fogadja
ezt is, mint sorscsapást, mint mikor a jég elverte vetését. Úgy él, mint a
növény: teljesíti az élet parancsát, aztán az emberi társadalomban támadt
förgetes vihar leteríti. Panni alakja már kevésbé sikerült, ennek okát talán
Veres Péter túl szigorú, ridegparaszti szemléletében kellene keresnünk.
Végül egészen elnagyolt és csak felületesen felvázolt a nácivá vedlő Reiter főmolnár alakja. Veres Péter akkor tudja emberábrázoló képességét
igazán megmutatni, ha parasztokról, főként ha küszködő szegényparasztokról szól. Ez az ő igazi világa. A falusi társadalom kívülről eseménytelennek látszó hétköznapjaiból és ritka ünnepeiből olyan eleven, mozgalmas világot teremt, hogy az olvasó megfeledkezik a valóságról és ha történetesen maga is faluról származik, visszaálmodja magát gyermekkora
környezetébe. Magam is így voltam. Napokig nem leltem helyemet az
idegen városban, ahol évek óta lakom. A Tóthok és Bodnárok hada nyomán fölelevenedtek előttem a Kissek, Szűcsök, újra otthon voltam. A regény minden egyéb hibája ellenére lehet-e ennél dicsérőbbet, többet mondani?
A hivatalos hazai kritika meglehetősen fanyalogva fogadta Veres Péter
új regényét. Azzal vádolták az írót, hogy idealizálta a kisparaszti életformát. Veres Péter Tóth Bora és Bodnár István sorsában valóban nem a
„paraszti életforma csődjé”-t mutatta be, hanem meleg emberi részvéttel
föltárta az „áttörhetetlen közeg alatt” élő, a maga szűk parcelláján túl alig
tekintő., napi gondjaival viaskodó, szorgos, de előbbre soha nem jutó szegényparasztok életét. Mi tagadás, a két háború között a magyar parasztság
többsége így élt, így gondolkodott. Maga az író a regény utószavában
ilymódon vall erről: „Mi írók eddig – én is –, rendszerint csak arról beszéltünk, hogyan szabadultunk ki, akik lázadoztunk, akik hadba szálltunk
önmagunkért és a többiekért s nem beszéltünk azokról, akik lemaradtak, a
sültparasztiság, a magánakvalóság és a régi asszonyi törvények világában.
Most én megpróbáltam valamit helyettük is elmondani.”
Az írónak talán nem is volt szándéka, hogy részvétet keltsen a
„sültparasztiság, a magánakvalóság és a régi asszonyi törvények világában” megrekedt hősei iránt. Nem tehet róla, hogy sorsukat részvéttel kíséri az olvasó egy olyan korban, amikor a hatalom durva erőszakkal felforgatja a parasztság életét, feldúlja a féltő asszonyi gonddal rakott fészkeket, egy olyan jövőt ígérve nekik cserébe, amelyben nem hisznek s
amelyből nem is kérnek.
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KRÜZSELY JÓZSEF
A magyar kálvinizmus válsága 117
Gombos Gyula: Szűk esztendők – A magyar kálvinizmus válsága.
Occidental Press. Washington, 1960. 138 old. – Angol kiadásban: The
Lean Years – Study of Hungarian Calvinism in Crisis. The Kossuth
Foundation, New York, 1960.
Gombos Gyula „Szűk esztendők” című könyvében a kátyúba jutott magyar kálvinizmus tíz esztendős történetét tárja elénk, örvendünk, hogy
angol fordításban is kiadták. Ha a fordító szerencsésen visszaadta azt, ami
mód, stílus, mérséklet és erő szempontjából nagyszerű a műben, jó szolgálatot tett az idegen közönségnek.
A „Szűk esztendők“-ben Gombos a magyar református egyház életében történelemnek még alig nevezhető legfrissebb tíz esztendő eseményeit vázolva, feltárja azokat az okokat, melyek a magyar kálvinizmust letérítették hagyománya és a józan számítás által előírt útjáról. Túl a mondanivaló kényszerén, az írót ítéleteiben vallásos alapérzés vezeti. A könyv
újra bizonyság amellett, hogy ezen a vallásos érzésen az író képzete szerint még ma is egy világrend nyugszik megmagyarázhatatlanul. A dráma
központjában elvitathatatlanul Bereczky Albert, Péter János és Kádár Imre alakja áll, de a szerző átfogó, tárgyilagos képet nyújt az olvasónak a
református egyház szervezeti életéről és az alámerült magyar állami lét
meghódítására induló moszkvai kommunizmus mozdulatairól is. Ezen túl,
az író a magyar kálvinizmus tiszta forrásvidékeihez is elvezeti az olvasót
s ha elszórtan is, sikerrel rajzolja meg a református egyház történelmi
szerepét a magyarság életében. Kár, hogy nem bővebben, mert ha talán
törést szenvedett volna is az egység, műve még gazdagabb., még sokrétűbb lett volna. A kálvinizmus két ellentétes irányú mozdulat. Egyrészt
nagy nyugalmú élet, másrészt védekezés a létet fenyegető veszedelmek
ellen a százados harcban. Egyrészt a „minden mindegy” sors vállalása,
másrészt az utolsó pillanatban hősi erőfeszítéssel, patetikus lélekből születő cselekvés. Egyrészt magunkbaszállás, visszahúzódva a nemzeti, vallásos lét s kultúra teremtő tudatának mély világába, mert így hívták az
öldöklő századok alatt: vos qui non estis – ti, akik nem léteztek –, másrészt kitárulkozó teremtés. A kevesebbeknek a többre nézvést élni – ez a
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magyar kálvinizmus. Szabó Dezső „Mit adott nekem a magyar kálvinizmus” című kis írásában ezt így fejezte ki: „Az ember a harcban üt, támad,
néha öl is. De egyet nem lehet megtenni, mert az nehezebb volna, mint a
világ. Nem lehet hazudni. Én csak-kálvinista nem lehetek. Én vagyok hit
és vagyok tagadás, vagyok keresztény és pogány. Vagyok minden magyar, minden szétölelkező élet, minden megütött ember, hogy kifejezhessem az örök magyar arcot, az egész emberi szenvedést”.
A teljesebb emberség és az emberibb magyarság kifejezésének örök
vágya talán soha és sehol sem lobban fel oly nagy erővel a magyarságban,
mint a kálvinizmusban. A kálvinizmus nálunk is – éppúgy mint skót–
holland változata – azonosult a nemzeti lét tiszta célkitűzéseivel. A protestantizmus küldetése sokszor gondviselésszerű volt a nemzet életében.
Az „új hit” Mohács után országhalálból feltámasztó erő, s a nemzeti elnyomás századaiban sokszor szinte egyedüli ösztönző tényező a szabadságharcra. Mert voltunk önpusztító magyar hősiesség, elmenve az emberi
lehetőségek végső határáig: és voltunk lápokba húzódóan túlélők. Ez az
erő nemcsak vallási törvényeink kivívásában mutatkozott meg, hanem az
emberi megértésre törekvés vágyában is. Az erő él Szabó Dezsőben, az
emberséget Móricz Zsigmond ábrázolja példátlan formában. Az erő él
Arany Jánosban, s a humanizmus él a kálvinizmus határát túllépő Dávid
Ferencben oly határtalan fokon, hogy a nyugati liberális vallásos világban
még ma is emlékeznek rá. Az erő él Tisza Istvánban, s az emberi jobb
megértés vágya a tüdővészes Csokonaiban és Apáczai Csere Jánosban.
Az erő él Bocskay fejedelemben, Bethlen Gáborban, s a sors ironikusan
úgy rendezte, hogy a humanizmus utoljára a kommunista Nagy Imrében
lobbanjon föl elemi erővel. Benne, aki a kálvinizmusnak hátatfordítva,
csak pap veje és lánya családi eseményei alkalmával tért be a kálvinizmusnak templom által is szimbolizált házába. Nekünk nem véletlen, hogy
a „döblingi tébolydába” zárt ország mai Széchenyije otthon Bibó István,
Ravasz László püspök veje s nem véletlen, hogy azok táborában, akik az
„ahogy lehet” parancsolta egység lehetőségeit keresik, ott van Németh
László.
Az ember egyben igenlés és tagadás is. A kommunisták Magyarországon előbb–utóbb fel akarják számolni a vallást. Terveik megvalósulása
azonban nemcsak tőlük függ. Hadd utaljunk ezzel kapcsolatban Barth
Károly bázeli professzornak a kelet–német protestánsokhoz intézett levele
nyugaton elhallgatott néhány részére. Barth szerint a lojalitás parancsa két
dologban enged szabad kezet: a gondolat szabadságát illetően az ideológiákkal szemben és bizonyos esetekben biztosítja az ellenállás jogát. Fél232

nek a totális állam legalizmusától? – kérdi tőlük. Isten az önök államánál
is feljebbvaló Isten. Ne féljenek hát az államtól! Nagy bajban a nép mindig az egyház felé fordul, védelmet és útmutatást remélve tőle. Rendszerint többet várunk tőle, mint amennyit mi adunk neki adakozással, hitbéli
bizonyságtevéssel, magatartásunkkal, ellenállásunkkal. Az egyház lehet
transcendens hír vagy valóság letéteményese, hirdetője. Mégis sokszor
annál is többet remélünk, mint amennyit világi dolgokban egyáltalán adhat, ha nem akar olyasmit is magához ölelni, ami nem lényege. Az orosz
orbituson könnyű ma börtönbe vagy a halálba vezetni egy kis népet, nehezebb jó példaadással megtanítani, hogy ésszerűen éljen. Sem az egyházi, sem a világi nagybirtok védelme, sem az egyháznak közjogi méltóságokba való bebástyázása, sem társadalmi befolyásának védelme nem célja
az egyháznak. Ragaszkodunk a tanszabadsághoz s a vallásoktatás jogához, ha ezt a szülők kívánják, de nem ragaszkodhatunk egyházi iskoláink
fenntartásához, s főképp azoknak az állam által való segélyezéséhez. A
közoktatás a modem állam föladata. Egyetlen faluban katolikus, református, evangélikus és állami iskola ésszerűtlen és költséges dolog. És nem
ad egyöntetű polgári nevelést. Viszont sajnáljuk – mondja Barth profeszszor—„hogy ezekről olyan korszakban kellett lemondanunk, amikor nem
a polgári államot erősítettük meg általa, hanem a kommunisták vették el
tőlünk.
Gombos Gyula nem teológus, mint Barth Károly és nem is
evangélizátor, hanem író, aki adottsága szerint református ember. Mégis
kár, hogy csak földi fogalmakhoz viszi el az olvasót és ott is hagyja. Mert
ha megfárad a hit, lecsapódik az intellektusba. A hit elemeit azonban nem
az értelem teremti. A hit bajnoka folyton paradoxonok között halad. Sokszor olyat kell tennie, ami a bevett polgári felfogással ellenkezik s a konvenció tiltja, vagy rosszalja. Aki a hit sugallata szerint él, annak tudnia
kell feláldozni bizonyos dolgokat, sőt régi énjét is. Tiszta értelmünkkel
szociológiai szempontból kitűnően kormányzott egyházi képződményt
hozhatunk létre, de az a krisztusi keresztyénség értelmében csak papíregyház marad. Ezzel kapcsolatosan talán érdemes itt megemlítenem Barth
Károlynak a magyar református egyházhoz intézett egykori levelét. Néhány kiragadott részlete így szól: Az egyház szabadságát ma komolyabban és radikálisabban kell érvényesíteniük, mint a múltban tették. Hogy e
szabadsággal miképp éljenek, abban az új állam is éppoly keveset segíthet
önöknek, mint a régi, de azt semmi esetre se engedjék, hogy ebben az
állam zavarja vagy akadályozza önöket. Vívjanak ki teljes szabad mozgást az új állammal szemben, engedményeik közül egyetlen egynek sem
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szabad odáig mennie, hogy a református egyház az államhoz
gleichschaltolódjék. Vagyis a magyar református egyház egy pillanatig se
gondoljon kapitulációra. Semmi körülmények között se engedjék előírni
útjukat, gondolkozásukat a másik fél (az állam) által sem pozitív, sem
negatív értelemben, sem a tetszésétől sem pedig a nemtetszésétől való
félelemből. Az állam előtt való meghajlásban már eddig is továbbmentek
a kelleténél, s ez nyugtalanít. Véleményem szerint – mondja Barth —
akkor járnak el helyesen kormányukkal és az önöknél uralkodó párttal
szemben, ha egészen felegyenesedve állanak előtte. így a kormány férfiai
is abban a helyzetben lesznek, hogy férfiakként tekinthessenek az önök
szemébe, önöknek pedig Atyák és Tesvérek, ha jól látom, ma Magyarországon valamennyi lehetőség között tulajdonképpen csak ez a legegyszerűbb maradt meg: önök már egyáltalában nem tehetnek mást, mint hátukat
a falnak vetve, egyszerűen az Isten szabad kegyelmének az evangéliumáért legyenek, azért éljenek, abból kiindulva cselekedjenek, legjobb tudásuk és lelkiismeretűk szerint, önöknek Isten irgalmasságából páratlan alkalom adatott. Mert mikor kezdődnek az egyház életében a jó napok, ha
nem az olyan pillanatokban, amikor elvileg és gyakorlatilag már csak
kizárólag az evangéliummal vigasztalódhatik? Az ilyen alkalmak el is
múlhatnak...
Pár esztendő múlva Barth professzor újra levelet írt Magyarországra,
ezúttal Bereczky Alberthez, száznyolcvan fokos fordulattal vádolva őt. E
levelet otthon nem hozták nyilvánosságra, de Bereczky püspök szükségesnek tartotta, hogy a sajtóban egy semmitmondó nyilatkozatot tegyen
közzé róla. E levélben Barth Károly is feltette a magyar püspöknek
ugyanazt a kérdést, amit Gombos Gyula is feltesz könyvében: Honnét
tudja Bereczky, hogy Isten valóban a szocializmus útján készíti az ő földi
világa történelmét? Más szóval, honnan tudja Bereczky, hogy Isten azt
akarja és csak azt akarja, amit ő, Bereczky Albert gondol az Istenről? S
most visszatérve Gombos Gyula könyvének főbb alakjaihoz, nyugodtan
megállapíthatjuk, hogy Bereczky Albert, Péter János és Kádár Imre sokkal több kárt okozott a magyar protestantizmusnak az elmúlt tíz esztendőben, mint amennyit egy rövid lélegzetű írásban a szerző elmondhatott
róluk. Bár Bereczky Albert visszavonhatatlan, tökéletes elmarasztalása a
szerzőnek is és az olvasónak is nagyobb gondot okoz.
Gombos Gyula szerint a kollaborálás annyit ér, amennyit menteni tud,
ha már más lehetőség nincs egy kis nép vagy vallási kisebbség életének
átmentésére. A református egyház kormányzatáról azt mondja, hogy a
lényegtelenért feladta a lényegest, a külsőért a belsőt, a formáért a tartal234

mat. Ez elvileg bizonyosan így van, hiába erősítgette magamagát Bereczky püspök, amikor esztendőkkel ezelőtt búcsúzóul ezt mondotta; „a
magyar kálvinizmus nyugati gyökerű.” Mi hisszük, hogy átmentjük ezt az
értéket. Szerencsére a mentés sikere, vagy az értékek elárulása sem egészen tőlünk függ. Minden azon múlik, mit akar velünk Isten és hogyan
viselkedik a magyar reformátusság. Azt hisszük, itt kell az utat keresnünk
a vigasztalódáshoz. Mert nézzük csak! Eredetileg a „németszívű”
Bocskay István fejedelem is, a kommunista vezér Nagy Imre is kollaborált. Gróf Teleki József kormányfőtanácsos, az erdélyi magyar protestáns
élet egyik kiváló személyisége a Bernoulli professzorok bázeli diákszalonjában dicsőíti Mária Terézia császárnőt. A Voltaire-t fordító Péczeli
József komáromi lelkipásztor ódákat ír a Habsburg császárokhoz. Mátyási
József s több régen elfelejtett papköltőnk egyenesen a mennyországba
helyezi disztichonjaiban a Habsburgokat, s Bethlen Gábor meg a
Rákócziak a pokolból könyörögnek föl hozzájuk kevéske citromléért hűsítőül. Pálóczi Horváth Ádám költőnk akkor segít haragudni Mária Teréziának a külföldre, amikor a császárnő nem ad útlevelet a magyar diákoknak, S olyan büszke fők is meghajolnak a szolgaság jármában, mint a
tudós Budai Ézsaiás debreceni professzor és Bőd Péter, Szoboszlai Pap
István debreceni püspök a szabadságharc levezetése után hamarább tiltja
el a kollégiumban a körszakállviseletet, mint Haynau.
Mindezeket megfontolva, kérdezhetjük, történhetett volna-e otthon
másként az elmúlt tíz esztendő, mint ahogy történt. Igen! Lélek és akarat
kevés erőlködéssel is felboríthatta volna az események menetét. Szabó
Imre vagy Muraközy Gyula püspöksége átmenetet képezhetett volna, s az
egyház tekintélyét is jobban emelte volna, ha hagyományaihoz híven,
nem hátrál meg. Lélek és akarat s egy kevés hit kellett volna hozzá. Folytassuk-e? Hallgassuk inkább Szabó Dezsőt:
„Most, hogy a magyar kálvinizmus felett megint megsokasodtak a régi
fekete felhők, hogy az örök szeretet tiszta templomát körülólálkodják az
idegen kegyesek megnőtt éhű fattyai: most hozzád futok, mint bántott
édesanyához... Fiad vagyok és örök katonád”.
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CZIGÁNY LÓRÁNT
Partraszállási kísérlet 118
The New Hungarian Quarterly, Vol. 1., No. 1. Corvina Press, Budapest,
1960., pp. 240.
Évszázados magyar sirám: Európa nem ismer bennünket. Már a reformkori nemzedéknek a nemzethalál víziójától megterhelt képzeletében is
újabb félelmeket gerjesztett a nyelvi izoláltság tudata. Magyarország ma
talán nem „terra incognita” és a magyarság sem „natio incognita”, de
nyugati kulturális kapcsolataink még mindig nagyon szerények és sokszor
talmiak csupán. A nyugat érdeklődése mindig esetleges volt, vagy pedig a
mindenkori kormány, illetve az emigránsok által mesterségesen szított.
Az angolszász világ felé való tájékozódásunk, noha jelentős hagyományokkal rendelkezik, bizonyos mértékben mindig irreális volt. Kelet–
Európa az angol érdekszférán kívül esik. Ezt leginkább 1945-ben láttuk;
az amerikaiak részéről megnyilvánuló érdeklődést pedig 1956 helyezte
megfelelő perspektívába.
A magyar kultúra hivatásos magvetői nyugatot először Trianon után
akarták egy csapásra meghódítani. A jobboldali értelmiség Trianonból,
eléggé balgán, csupán egy tanulságot szűrt le: minden baj azért következett be, mert nyugaton nem ismernek bennünket. A két világháború között
megindult a tervszerű önmutogatási akció, melynek a revizionista törekvések magyarázgatása volt a főcélja. A propagandahadjárat a „fair” angol
közvéleménytől várta tervei justifikációját. Annyit el is ért, mintegy mellékesen, hogy az angol értelmiség egy kis része kapcsolatba került a magyar szellemi élettel. Ennek a szellemi kapocsnak a létrejötte nem kis
mértékben a mérsékelt, konzervatív Magyar Szemle testvérlapjának, a
Hungarian Quarterly-nek volt köszönhető.
A Hungárián Quarterly, egy–két „közéleti kiválóság” vezércikkét leszámítva, sikeres közvetítőnek bizonyult a két ország szellemi érintkezésében. Lapjain a modern magyar irodalom nagyjait – Kosztolányit, Móriczot, Karinthyt – szólaltatva meg angolul és a két nép közötti történelmi
kapcsolatokat ügyesen kihasználva, vitorlázott a brit szellemi kikötők
felé.
A Hungarian Quarterly-t a háború azonban zátonyra futtatta, és a „fordulat éve” előtti időkben kiadott Corvina kivételével napjainkig nem volt
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Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 1. számában.
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olyan sajtótermék, amely a La Manche-csatorna átkelésének nehézségeit
siker reményével kockáztathatta volna meg.
A most megjelent New Hungarian Quarterly, noha létrejöttét teljesen
más indítékok magyarázzák, részben mégis vállalja az egykori Hungarian
Quarterly szellemi örökségét. A folyóirat címlapján nagy H és Q betű áll.
A szerkesztő Boldizsár Iván előszava megemlékezik a régi Quarterly
szerkesztőjéről, Balogh Józsefről, akit a nácik 1944-ben meggyilkoltak.
Az új folyóirat első száma kellemes benyomást kelt az olvasóban; ízléses kivitel, jómínőségű papír, rendkívül jó angol fordítás, melyet csak itt
ott tarkít néhány – feltehetően korrektúra olvasás közben elnézett – sajtóhiba, például a negyedik oldalon: endwillbe, a nyilvánvaló end will be
helyett. A mindennapi angol élet apróságaiban is tájékozottnak látszó angolsággal ad eléggé olvasmányos anyagot. Angol olvasó is viszolygás
nélkül veheti kézbe.
Akik ebből messzemenő következtetéseket vonnának le, mégis ugyanúgy tévednének, mint ahogy tévednek azok az emigráns lapszerkesztők,
akik még mindig a hidegháború bűvöletében élve, kongatják a vészharangot és próbálják a báránybőrbe bújtatott sztálinista farkast leleplezni. A
Times Literary Supplement jóindulatú figyelemre méltatja a folyóiratot,
nem foglalkozik a „muszáj Herkulesekkel”, hanem azokat a cikkeket
emeli ki, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.
A szerkesztőbizottságban ott találjuk Németh Lászlót, Országh Lászlót, Szabolcsi Benczét, Tamási Áront – igaz hogy Molnár Erik társaságában –, de a Quarterly így sem emlékeztet a sztálinista időkben angol nyelven irt békeharcos, „eredményeinket – dicsőséggel – világgá – kiáltó”
brosúrákra. Ez azért is nevezetes, mert az összes népi demokráciák még
mindig ebben a stílusban hirdetik a szocialista igét, ahogy erről igen
könnyen meggyőződhetünk, ha a .„Czechoslovakia”, „Bulgária” vagy
akár a Hungarian News egy–egy számát kézbe vesszük.
A Quarterly mérsékelt hangú tanulmányokban próbál hozzászólni a
nyugaton fölvetett kérdésekhez. Érdekes például Fekete József tanulmánya, mely C. P. Snow-nek az Encounterben megjelent, a kétféle műveltség implikációival foglalkozó írásához kapcsolódik. Vajda Imre a magyar
gazdasági élet és az angliai „affluent society” közötti különbségeket és
hasonlóságokat vizsgálva kissé meglepő következtetésekre jut. Bóka
László a stílus és az új közönség problémáiról értekezik tizenöt hosszú
oldalon, anélkül, hogy bármi lényegeset is mondana.
Magától értetődik, hogy a kötet legjobb írásai nem a társadalomtudományok tárgykörébe vágó tanulmányok között keresendők. A szépiro237

dalmi részben figyelmet érdemel Ottlik Géza, a nem régen Angliában járt
író és műfordító novellája, „A parton”. Rokonszenves írás Vas István
angliai útinaplója, melyben T. S. Eliot-tal való találkozását, cambridgei
látogatását és egy oxfordi Shakespeare-szakértővel folyatott vitáját mondja el. Vas István tizenkét éve nem járt külföldön s így különös elevenséggel figyel mindarra, ami a londoni utca életét vagy egy Stratford on Avoni Shakespeare–előadást jellemez. Németh Lászlónak a Kortársban közölt
műhely tanulmányát is olvashatjuk angol fordításban a két Bólyairól.
Bartha Dénes Haydn eszterházai éveiről tár fel ismeretlen adatokat,
Genthon István Ferenczy Béni munkásságát méltatja művészi kivitelű
reprodukciókkal illusztrált tanulmányában. A könnyűmúzsát Feleki Lászlónak a Ludas Matyiban megjelenő aforizmái képviselik. Feleki szellemi
röppentyűi semmit sem vesztettek a fordításban, pedig a magyarból fordított szellemeskedések általában értelmetlenül hatnak angolul.
„Habent sua fata libelli” – a könyveknek megvan a maguk végzete,
idézik gyakran a klasszikus műveltség pávatollával ékeskedni vágyók.
Persze, hogy megvan, még a folyóiratoknak is. De Terentianus Maurus
ezt írta annak idején; „Pro captu lectoris habent sua fata libelli”, vagyis: a
könyv sorsa az olvasó felfogásától függ.
S ez utóbbi vonatkozik a Quarterly sorsára is.
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SZERKESZTŐSÉG
Horváth János †

119

Lapzártakor vettük a hírt, hogy Horváth János, a magyar
irodalomtörténetírás fáradhatatlan munkása és példás mestere meghalt.
Művének és hatásának fölmérésére a gyász első percében nem vállalkozhatunk. Hiszen, ha zavart szavunkat hallaná, aligha mondaná, amit az
alkalmi ódára mindig kész Szász Károlyról dicsérve mondott: nem az
alkalmat, hanem a tárgyat ragadta ő meg.
Amíg külföldre szakadt tanítványai rendre megszólalnak, érjük be hát
annyival, hogy jellemének, írói, bírálói, nevelői egyéniségének egyik fő
vonását megemlítsük. Ez a vonás: feltétlen tárgyilagossága. Az első világháború előtti és a két háború közötti irodalmi háborúkban, az eszmék
és a javarészt politikai előítéletek zűrzavarában különösen fontos volt,
hogy a magyar irodalomtanárok nevelése olyan ember kezébe kerüljön,
mint Horváth János. Az ő tiszteletet parancsoló, de korántsem rideg, bálványszerű, hanem eleven emberséggel gazdag alakja lassanként a küzdők
fölé emelkedett.
Hogy Horváth Jánosnak a magyar irodalom mely alakjai és művei nőttek leginkább szívéhez, azt igazából csak sejteni lehetett. Avagy protestáns létére volt-e középkori katolikus irodalmunknak nagyobb értője, mint
ő? Valószínű, hogy Petőfit vagy Vargha Gyulát jobban szerette Ady Endrénél. Mégis az első volt a konzervatív táborból, aki Adyt, Ady művét a
minden irodalmi jelenségnek kijáró tisztelettel vizsgálta.
Bátran mondhatjuk, hogy a magyar tudós mintaképe volt, akinek a szívében a szeretet a bírálattal, a hűség a tárgyilagossággal megfért. Az Eötvös Kollégium minden dogmatizmustól irtózó, a felületi látszattal be nem
érő kritikai szelleme élt benne. Az irodalmat mint társadalmi jelenséget
előbb és különb eredménnyel vette szemügyre a hazai marxisták csapatánál. A reális magyar gondolkodásmódnak ez a derűs mestere sohasem
szűnt meg az irodalmi közvéleményben hemzsegő felületes ítéleteket irtani. Hogy csak egy példát hozzunk fel erre: ő mutatta ki talán először,
hogy Kisfaludy Sándor Himfy–dalai közül nemcsak a kesergő, hanem a
boldog szerelemben fogantak is szépek. De sorolhatnók a példákat óraszám.
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Most, hogy nemes munkás élete végetért, úgy gondolunk rá – ha itt
külföldön nagyobb fájdalommal és némi lelkiismeretfurdalással is –, ahogyan Krúdy Gyula Arany Jánosról írt:
,,Ez a férfitípus volt az, amely Magyarországot fenntartotta, téli sarat
elbíró csizmában viselte el a megpróbáltatásokat, zsoltáros hittel bízott a
jövendőben, és halk rajongással gondolt a nemzeti ideálokra. Ez az embertípus őrizte meg helyét a földrészen a kő szilárdságával, a só nehézségével és a tölgyfa életkorával.”
Könny és köszönet kísérje. Ha nyelvünk és irodalmunk szolgálatára
bármit is cselekszünk, mércéül mindig ott a kérdés, hogy Horváth János
rábólintana-e. Nevelőnek lehet-e elevenebb emléke és szebb dicsérete?
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Léha király komoly országa 120
II. Károly és Kora 121
1
A viszály elvérzett a csatákon. Két évvel Cromwell halála után megszűnt,
valósággal elpárolgott a jó tíz esztendeig tartó puritán vaskor; egyetlen
kardcsapás, egyetlen puskalövés nélkül visszatért hazájába a száműzött
királyfi, II. Károly. Dovertől Londonig éltették a bevonulásán. „Jöttem
volna én hamarább is, jó emberek, ha tudom, hogy ennyire visszakívántok” – mondta az egyik fogadásnál az eszes, jóhumorú, cinikus ember.
Több másolatban is megvan édesapja, I. Károly képe az államper idejéből; gyászfelhőben, magas, fekete kalappal, ezüstfejű pálcával, fekete
ruhában ül a székén s hűtlen gyermekei: a lázadó puritánok feje fölött
rendületlenül, szinte eszelős nyugalommal néz a jövőbe, jövendő fölmentőire. Nemsokára a fejét vették. Merénylő a megszentelt királyok ellen
akadt régebben is, több, mint egy évszázad óta érveltek, ókori bátorításokra utalva, a nép zsarnokölő jogáról, de először fordult elő az európai történelemben, hogy nem fanatikus tőrdöféssel intéztek el egy uralkodót,
hanem megfontolt törvényszéki ítélettel küldték vérpadra. I. Károly szíve
gyökeréig meg volt győződve, hogy a hagyományos népjogok védelmében hal meg egy maroknyi bitorló katona és képviselő felségsértése által;
a puritán ítélkezők, élükön fő ideológusuk: Milton, a költő viszont szentül
hitték, hogy a nép jogok védelmében végeznek egy önkényúrral. De a
lefejezés után hamarosan megindult a gyűlölködés a forradalmárok közt;
polgárok és katonák, püspökpártiak és püspökellenzők, birtokosok és
földosztók, víg lelkűek és komor lelkűek halálra utálták egymást. S ki–ki
ugyanazokkal az igékkel élt a másik ellen Isten, a népakarat és lelkiismereti szabadság nevében; kár, hogy nem akadt Milton mellett már akkor
egy Orwell, kimutatni a szavak csudálatos értelemváltozásait az érdekek,
szenvedélyek, hitvallások változásai szerint, önáltatásunk villámgyors
lélekforralóján.
Hazug is, erőszakolt is az a tétel, hogy egyértelmű társadalmi földindulás volt a Nagy Angol Forradalom. Máig se tudták egészen kibogozni
vallási, politikai, gazdasági és szociális szövevényét; családok, nemzetsé120
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gek, megyék szakadtak ketté, még Cromwell rokonai közt is akadtak királypártiak. Csak annyi bizonyos, hogy a király makacs önkényeskedésének és Cromwell katonai diktatúrájának vad ingalengései közt az angol
nép zöme elfordult a forradalomtól s a polgárháború II. Károly visszatértekor, 1660-ban körülbelül ugyanott végződött, ahol 1642-ben elkezdődött. Mire volt jó akkor a rengeteg könny, vér, szenvedés, harag, átok,
röpirat, tintatenger? Arra, hogy a puritánok java eszméi a szabad vallásgyakorlatról, gazdasági szabadságról s a véges hatalmú államról beérjenek a haláluk után, szimatoló és szemforgató rendszerük nélkül, a helyreállított, de óhatatlanul megváltozott jellegű királyságban. A történelem,
akárcsak az angol nép, kedveli a kacskaringós utakat.
2
I. KÁROLY hadi vereségei után hű emberei s a fia átmenekültek a kontinensre; Franciaországban, Hollandiában, a Rajna–vidéken s Itáliában hányódtak, vetődtek. Mikor sok–sok esztendő múlva II. Rákóczi Ferenc
megjelent kíséretével, kuruc tisztekkel és íródeákokkal Versaillesban, az
öreg Napkirály a pénztelen, ingerült, kesergő földönfutókban rögtön ráismerhetett – noha más anyanyelven – hajdani angol oltalomkeresőire, a
Stuart-párti hajótöröttekre, soraikban saját rokonával, a jövendő II. Károllyal. Volt, aki hamarosan alámerült, öngyilkosságba menekült a nyomor s a hazai szép napok emléke elől, volt, aki éppen eltengődött valahogy, volt, aki nagy lábon élt, már ahogy ki mit tudott kimenteni. Messze
kerültek a hazától s közel maradtak hozzá, mint később, hasonló sorsban
annyi más francia, olasz, cseh, orosz, lengyel, spanyol, török és magyar
menekült; a korszak legnagyobb megörökítője mindenesetre egy kétszeres
bujdosó volt: Clarendon gróf. Micsoda arcképfestő! Írótollukkal az angolok voltak olyan legények, mint ecsetjükkel az áttelepült vagy vendégeskedő flamand mesterek.
Hazatérése után II. Károly semmiképpen sem akart ünneprontó lenni.
Nem indult hajtóvadászat, bosszúhadjárat boldog–boldogtalanra. Visszaadta a böjtre fogott, elbúsult népnek a táncot, dalt, májusfát, visszaadta a
kiéhezett íróknak a színházakat, a grófoknak a pazarló építészetet. Viszszaadta a stílusos életet a falusi közréten éppen úgy, mint a londoni kávéházakban s a szarvaslátta kastélyokban. Akaratlanul még Miltont is ő adta
vissza az irodalomnak. Tétlenségre kárhoztatva, elszegényedett politikai
élőhalottként a vak ember akkor szublimálta költészetté magányát és keserűségét az Elvesztett Paradicsom bosszúálló látomásaiban és Sámson, a
megvakított, bibliabeli képromboló alakjában.
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De Károly helyreállította családja, a Stuartok trónelméletét is a királyi
rang isteni eredetéről, amely fölment minden földi számadás alól. Ravaszabbul, hajlékonyabban, mint apró termetű, merev édesapja, lényegében
ugyanúgy. Mindenki tudott a háreméről, törpe vizsláiról, kártyás barátairól, de amikor hivatalosan ábrázolják, szent ikonhoz, bizánci bálványképhez hasonlít. S a királyság szakrális jellegének emelésére neki is cifra az
udvartartása, mint odaát Versaillesban a nagyhatalmú rokonnak.
Chantecler, a mesés kakaskirály állatkertje illegeti magát a Temze parton
is, címeres állatkert, díszpávák, díszpáviánok, díszpárducok, akik csudák–
csudájára eltanulták az emberhangokat. Pántlika itt, csokor ott, zsinór itt,
csatt és csipkefodor ott, ami cafrang felfér egy bábura, mind az udvaroncokon fityeg és táncol. Elképesztő, hogy a 17. században, tehát szinte
csak tegnap, mennyire mélyen fészkelt még a primitív törzsi hiedelem,
hogy a férfiaknak feldíszítve, holmi totemkép gyanánt, máskor meg bölénymezben, oroszlánbőrben kell vitézkedniök. Így képzelték a Benin
királyok Nigériában, így a sziú indiánok, így a japán szamurájok és így a
szamurájok kortársai II. Károly udvarában!
Csakhogy a léha angol király sokkal jobban bánt az eszével – már pedig abból eleget kapott –, mint világverő francia mintaképe. Óvatos duhaj
volt. Folyton javul a sajtója, különösen amióta romantikus előítélet nélkül
látjuk, hogy mi történt halála és trónutódló öccsének, II. Jakabnak az elűzése után. Tőzsde és kastély: a londoni bankárok s a kalmárkodó főurak,
megszabadulva az abszolutista Stuartoktól, osztoztak az országon és növekvő tengerentúli függvényein. Anglia akkor hasadt szét „két nemzet”re: gazdagokra és szegényekre. A seb csak a múlt században kiáltott orvosokért és századunkban forrt össze úgy–ahogy, a második világháború
jótékony hatására. II. Károly a maga protestáns és katolikus ágyasaival –
(még a háremében is vallási türelmet gyakorolt) –, szalagjaival, ölebeivel
és költekezésével mégis csak az utolsó „keresztény király” volt Angliában, a nép apja, védelmezője, aki valahogy kordában tartotta erről a Cityt,
arról a grófokat, ha olykor francia dugsegéllyel, politikai megvesztegetésre szánt pénzen is. Nem kívánhatunk egyszerre mindent egy embertől.
3
APJA, I. Károly a leghíresebb gyűjtő volt Európában. A kis trónörökös
Tizianóval ébredt, Rubensszel feküdt s testvéreivel többször is Van Dyck
ecsetje elé vezényelték a festő szépészeti boltjában. Ez a vendég művész
vezette rá az angolokat nagyúri fellépésükre; eleganciában saját képmásaikat, jobban mondva Van Dyck átköltéseit majmolták.
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Visszatérése után körülvették a királyt és belső embereit a hazai és besereglő, jobbára katolikus művészek; alatta bontakozik ki az angol barokk
stílus vérbő, első fejezete. Olasz formái Franciaországon és Németalföldön szűrődtek át, amíg a szigetig értek, két olyan országon, ahol II. Károly
száműzetésben élt. Hivalkodó, pazar s a mi ridegebb ízlésünknek émelyítően dús, de gyönyörűen egybehangolt összművészet volt; építész, portréfestő, szobrász, fafaragó, ötvös, ezüstműves, stukkóművész, hangszerkészítő, bútorasztalos, műszerész egymás kezére dolgozott, labdázva adogatták- vették a mintákat, ötleteket egyazon formanyelv varázskörében.
Nem féltek sem a játéktól, sem a bőségtől, ezüsttel borították az elefántcsontot, megmunkált ezüst volt még a parázsfogó is! Rupert főherceg, a
király unokabátyja s legbátrabb csapatvezére, félszáz lovasroham és tengeri csata után elkezdett vegyészkedni, meghonosította s tökéletesítette a
mezzotinto eljárást; ez a rézmetszés szolgált aztán bemelegítőnek az olasz
festészet általános fölfedezéséhez s a műkincs–vadászó „Grand Tour”-hoz
a félszigeten.122
A király dolgozójában pedig ketyegtek a műszerek. Anglia forradalmi
feszítő ereje szinte hónapok alatt átkanyarodott a kísérleti tudomány csatornáiba. A lombik kevésbé volt robbanékony, mint a politikai elmélet s
ha robbant, kevésbé ártottak a szilánkjai. Tarka pávák és fekete hollók:
udvaroncok és tudósok közt II. Károly a közvetítő. Már írtam, hogy jobban bánt az eszével, mint XIV. Lajos. Trónralépése évében megalakult a
Royal Society, szó szerint a Királyi Társaság, valójában a világ első Természettudományi Társasága, amely tavaly ősszel ünnepelte háromszázados jubileumát. Alapítói nagyrészt puritánok voltak vagy olyan emberek,
akiknek új-gazdag nagyapjuk, dédapjuk VIII. Henrik alatt beült a felosztott kolostori birtokokba. Utólagos számítás szerint az első ismert tagok
közül talán a kétharmad is Cromwellhez húzott eredetileg. A király mégis
odaadta nevét a politikai és vallási ellenzékéből alakuló társaságnak. Ami
egyaránt vallott jóhumorú, okos türelmére, a természettudományok felszökő tekintélyére s arra, hogy a nép csupán a katonai parancsuralmat
utasította el, de semmiesetre se magukat a puritánokat. Valósággal új Erzsébet-kor köszöntött Angliára, ezúttal a tudományokban, hasonló féltékenykedéssel, irígykedéssel, hisztériákkal, hasonló szellemi versenyben.
Izgatta őket minden kísérlet, mérés, számítás, tudományág és szellemi
erőpróba: Christopher Wren, a Szent Pál székesegyház s félszáz más lon122
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doni templom lángeszű tervezője például a csillagászatról tért át az építészetre. Mint a legtöbb Erzsébet-kori költő, a Társaság alapítói közül is
legtöbben feledésbe merültek, de ahogy Shakespeare elképzelhetetlen a
fél- és negyed–titánok körítése, Marlowe, Chapman, Webster darabjai
nélkül, Newton törvénykező, nagy elméjéhez is hozzá kell gondolnunk a
tudós alapítók előadásait a Királyi Társaságban. Egyelőre még uralkodik
a hasznossági elv, táguló világkereskedelmük szolgálatában. Az alkalmazott tudomány elve. Buzgó és buzdító munkásságuk nagyrészt gyakorlati
célokat űzött s vitán felül emlékeztet a moszkvai Tudományos Akadémia
mai életére. De Londonban nem a király által megtestesített állam, hanem
maguk a tagok, a magántársaság tagjai akarták besöpörni a közösen művelt matematika, geometria, csillagászat, optika, vegytan, fizika, mechanika, földrajz, építészet, közgazdaságtan sűrű kamatait a nemzet – értsd: a
Kereskedelem – számára. Elképesztő késéssel akkor jöttek rá, egyelőre
még csak gyanítva, arra az elemi igazságra is, hogy a gazdagság titka nem
zsákban a Kincs, hanem műhelyben a Termelés. Magatartásuk éles szakítás az arisztokratikus ógörög felfogással, amely a gyakorlatot jóformán
cselédsorban se tűrte a filozófia mellett s világmagyarázat közben fittyet
hányt a természet meghódítására, nem törődött a termelés tökéletesítésével. Plátón a Királyi Társaságot, úgy ahogy volt, kiakolbólította volna
eszményi Köztársaságából.
Nem így a király. Egyik szobáról a másikra elsötétül a londoni kiállítás
II. Károly koráról. Kegyencnők, pengevillogtatók és szerencsevadászok
színes koszorújából átlépünk a Királyi Társaságnak fenntartott szobába.
Hol maradt egyszerre a kacér fűző, a kacér fűzők hasadékain kikandikáló
csecsbimbó? Hol a tüsszentő, parókás majom? Tűnt selymek szellem–
suhogása helyett szellem–ketyegés kísér. Orvosi, hajózási és csillagászati
eszközök, éggömbök, számológépek, barométerek, nagyítók, napórák,
távcsövek közt vagyunk; ez a rézgömb a bolygók járását mutatja, az a
sextáns Keletindia vizein szolgált, amazt a műszert Newton eszelte ki,
mikor egyetlen törvénybe foglalta Kepler hármas törvényét az égitestekről. Elragadóan finom feje ott függ a képrámában. „Fehérek közt egy európai.”
Itt van az igazi határ, a nagy vízválasztó. A nyugati ember végleg és
visszavonhatatlanul átlép a természetismeret filozófiai találgatásaiból,
felelőtlen, szellemes, csapongó elméletekből a mérések, kísérletek, a kísérletekkel fölfedezett tények, a tényekből összefoglalt törvények világába. Bedőlnek a világmagyarázatok, a szabadon költött, tetszetős metafizikai rendszerek; Newtontól kezdve a filozófusnak immár csak az emberi
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természet marad meg kutatási területnek. (S jaj, vesztünkre, a történelem!) A csillagok közül azonban kiutasítják. Csírájában akkor fogamzik
meg egymás mellett az egymással érintkezni alig tudó kétféle kultúra: a
természettudományos, amely az elemző értelem tartománya s az irodalmi,
amely a képzeleté. 123 Newton után már elképzelhetetlen olyan átfogó humanizmus, mint Lionardo da Vincié; maga Lionardo a 17. század végétől
csak röntgenszemű, de állhatatlan műkedvelőnek számított volna. Kozmogónia, növénytan, mechanika, ballisztika, vízrendezés, anatómia, Mona Lisa s az Utolsó Vacsora nem bízható többé ugyanarra a kézre és elmére.
Minderről persze még nem volt tiszta, távlatos fogalmuk. Pepys, a híres naplóíró újjászervezte a flottát, barátja, Evelyn, a másik naplóíró, ritka
fáira büszkén, gondozta híres kertjét, Rupert főherceg a mezzotinto lemezeivel pepecselt, Robert Hooker, a Társaság titkára naponta rájött valami
találmányra, Boyle őrgróf a görebeire hajolt, Locke, a filozófus orvos a
külkereskedelmi hivatalban számolt, Dryden, a költő, új tragédiáját tanította be, Newton látcsövet szerkesztett, este aztán találkoztak a Társaság
ülésén. A király elment szeretőivel a színházba – a színpadon is valószínűleg egyik szeretője játszott – s színház után ez vagy az a régi embere,
mondjuk Evelyn beszámolt a vitákról.
S finom tokjaikban meghitten ketyegtek a műszerek.
4
MINTHA mi sem történt volna, mintha sohasem pusztított volna polgárháború, puritán köztársaságiak és hazatért királypártiak, tudósok, udvaroncok, írók, közhivatalnokok – mindegyikből a legjobbak – rendszeresen
összeülnek a Természettudományi Társaságban; lehet, hogy egyik–másik
felolvasáson a két János; John Locke, a bölcselő és John Dryden, a költő
éppen egymás mellé kerül. Drámai szembenállásukról még szó lesz ebben
a fejezetben. A Társaság „pontos, meztelen, természetes beszédmód”-ot
kívánt a tagoktól, „egyenes szót, világos értelmet, természetes könnyedséget, amely a lehetőségig közel jár a matematikai egyszerűséghez”, mert
– szól tovább a felhívás – „többet ér a kézművesek, gazdálkodók és kereskedők nyelve, mint a sziporkázó vagy tudós embereké”. Szaporítás,
kitérő és dagály nélkül a stílus térjen vissza az ősi tisztaságra, rövidségre,
mint amikor még „ahány dolog jóformán ugyanannyi számú szóval kifejezték.” A bolygók pályája ellipszis, amelynek egyik gyújtópontjában van
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a nap. Szép, mint a legszebb verssor; se Kepler, se Galilei nem tudott
még ilyen tömören fogalmazni. Anglia nagy nyelvújítása az Értelem Századának a küszöbén a Természettudományi Társaságban folyt le. Ezért
volt Dryden a tagok közt. Neki köszönhető leginkább, hogy az angolok
mindmáig világosan, magvasan írnak csillagászatról, közgazdaságtanról,
festészetről, történelemről, sebészetről, sarkkutatásról s a tudós éppen úgy
irtózik a ködösítő szaknyelvezettől vagy szibillai kijelentésektől, mint az
olvasó. Dryden világos, csiszolt, közvetlen prózájában forrt össze a tudós
társak matematikai s az udvarhölgyek csevegő nyelv–eszménye. Mint
később Bemard Shaw, ő is a bevezetőkben vagy hosszú ajánlásaiban írta
meg színdarabjai jobbik, maradandó részét; esszéiben ő adott példát, hogy
miképpen kell egy írónak okosan, frissen, lebilincselőn beszélni a mesterség gondjairól, örömeiről, a nyelvről, a műfajokról, az átköltésről és nagy
elődeiről. Köpönyegforgató, gyönge jellem volt, de jól szerette az irodalmat és óriási közhaszonnal a nyelvét.
S ne feledjük, hogy a 19. századig csak elvétve akad jellemóriás az
írók közt; még becsületet se nagyon kívántak tőlük a szeszélyes pártfogók
pórázán.
Jócskán elképednek manapság a külföldön megforduló magyar írók,
hogy angol pályatársaik nem szólnak bele a nemzet dolgaiba. II. Károly
alatt nem érte volna őket efféle meglepetés. Egyik vagy másik oldalon
minden író el volt kötelezve a király személye s a trónutódlás körüli harcban, amely – éppen a király akkori kulcshelyzete miatt – kihatott a nemzet
egész életére. Dryden szívből legitimista volt; II. Károly alaposan igénybe
is vette veszedelmes, fürge tollát a főúri ellenzék kigúnyolására. Mielőtt
az elégedetlenek vezére: Shaftesbury őrgróf lázadás vádjával bíróság elé
került, a költő már kivégezte egy szatírában s az őrgróf fölmentése után
vitriolos új verssel támadt erre az eszes, de elferdült lelkű politikai méregkeverőre, aki végül Hollandiában keresett menedéket a király haragja s
az újabb perbefogás elől. A sors iróniája, hogy a biztos halálból halálába
futott; bakó helyett pár hónap múlva a betegség végzett vele amsterdami
szállásán.
Nemsokára háziorvosa is jónak látta menekülni. S az orvos nem volt
más, mint Locke, a filozófus, öt évig maradt hollandiai emigrációban és
csak a Stuartok bukásakor tért vissza, az új királyné hajóján. A nyerő oldalon. Hazatérése után, 1690-ben jelent meg névtelenül Two Treatises on
Government című „alkalmi” irata a, vértelen forradalom utólagos igazolására. Itt fejtette ki szerződéses elméletét, amely szembefordulva az isteni
megbízatás abszolutista elvével, a népben jelöli meg a hatalom végső for247

rását. A király a nép, nem pedig Isten kegyelméből uralkodik s hűtlen
kezelés esetén megbízatását akár fegyverrel is vissza lehet venni. Locke
puskaporos légkörben, adott történelmi helyzetből indult ki, de gondolatait a perek, rémhírek, cselszövések és rendszerváltások fölött filozófiai
síkra vetítette a Természettudományi Társaságban elsajátított száraz, de
szabatos nyelvén. Voltaire is, Rousseau is őt aknázza ki később, hatott
Franklin Benjáminra, Mazzinire, Kossuthra, Masarykra, Jászi Oszkárra s
időszerűsége a harmincas évek óta századunkban ismét nőttön nő. Nagy
horderejével mindig tisztában voltak, de csak most derült ki, hogy hervadhatatlan alkalmi irata nem a nyerő oldalon készült, egy győztes pártember biztonságában, hanem jó pár évvel hamarább, Shaftesbury mellett,
amikor még nyakába kerülhetett az elmélet. Csak ma látjuk, közel háromszáz év múltán, hogy milyen elkötelezett ember volt a titkolódzó, visszavonult szobatudós. S hogy az angol politika harcaiban mennyire elmosódtak már a szellemi határok főurak, polgárok és plebejusok közt. Ha a korabeli Magyarország annyira polgárosult lett volna, mint Anglia,
Shaftesbury és Locke titkos összjátékához hasonlóan Frangepán, Nádasdy
és Zrínyi Péter valószínűleg Apáczai Csere és Medgyesi Pál puritán szellemű iratait vette volna igénybe a maga igazolására. Gondolatnak is képtelenség s elég baj, hogy az.
Locke nyakig benne volt a mozgalomban, amely a Stuartok bukásával
végződött, Dryden nyakig bent a Stuartok kegyében. Mialatt a filozófusnak egy időre nyoma vész idegen földön, a költő katolizál. Áttérése őszinte volt, de a hitbeli megvilágosodás, kortársai fanyar derülésére, pompásan vágott az érdekeivel. II. Károly öccse és ügyetlen trónutódja: II. Jakab, az új kenyéradó már csak színleg vallotta, hogy anglikán, négy fal
közt a katolikus vallást gyakorolta. Dryden kegydíja a kereszt védelme
alól átkerült a feszület védelmébe. Hulltak is rá istenáldásként a gonoszkodó megjegyzések. Hamarosan ismét billent azonban a mérleg, II. Jakabot elűzték, a költő egy szép napon a vesztesek oldalán ébredt, kiesett
összes udvari javadalmából. Hatvan esztendős volt. Hatvan esztendős és
meztelen. De nem adta meg magát, öreg fejjel elhatározta, hogy megél a
könyveiből, ö az első, aki erre vállalkozott s vállalkozását, noha eszeveszettnek látszott, keresztül is vitte. Vergilius fordítása évekig bestseller
volt a londoni piacon.
Ehhez persze az is kellett, hogy békén hagyják. Dryden kiábrándultan
búcsúzott a letűnt századtól, mielőtt holtan összeesett az új század küszöbén. Diána csak dögre vadászott, Mars háborúi nem vittek semmire,
Vénus szeretői hűtlenek voltak egytől egyig! – énekli. Szép, szép, de az
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elűzött Stuartok koszorús költője, katolikus bizalmasa mégis csak háborítatlanul ült tovább a kávéházban s halála után dísztemetést, a „költők
szögletében” díszsírhelyet kapott a westminsteri koronázó templom boltívei alatt. Az angol nép politikai menekülőkből akkor változott át végképp
menedékadó néppé.
Nagy kor volt. Sorsdöntő korforduló. Csendesen, a háttérben.
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VERESS SÁNDOR
Emlékezés Viski Jánosra 124
Az emigráció életformájának megváltozott perspektívái közé tartozik az a
jelenség is, ahogy a tényleges földrajzi helyzeténél időképzetünkben sokkal messzebb vetődött régi hazából sorsszerű események döbbenetes hirtelenséggel szakadnak ránk. A mindennapi valóság egyes láncszemeit
nem érzékelhetvén, az emberi sorsoknak belső logikáját – vagy inkább
logikátlanságát –, a közvetlen közösségi kölcsönhatások egymásba fonódó eseményfolyamatában egyénileg át nem élve, csak a kezdetek és végek
villámfényszerű, egymással össze nem függő fényeinek elszigetelt pillanatképeiben észleljük az egykori otthon életének változásait. Különösen
megrázóan hatnak ezek a magyar élet éjszakájában időnként fel–
felvillanó messzi fények, amikor egy–egy frissen hantolt sírhalomra vagy
az emberi életsorsok oly igen megszaporodott golgotáinak keresztjeire
vetődik pillanatnyi villanásuk.
Ilyen megrázó hirtelenséggel érte a magyar diaszpórát Viski János halálának híre. Viski Jánosé, aki tudatunkban valahogy úgy élt tovább, mióta a magyarság két részre szaggattatott, mint akinek hosszú életet szánt a
sors e földi lét siralomvölgyének kifürkészhetetlen útjain. Viski János
nem tartozott a magukat gyorsan elégető alkotók típusához. Lassan, megfontoltan dolgozott, gondolatait hosszasan hordozta, érlelte magában,
mielőtt papírra vetette volna őket, motívumait, témáit aprólékos műgonddal csiszolta, formálta, amíg a művészi felelősség örökösen mardosó kétségei közt eljutott a végleges fogalmazás stílustisztaságáig. Ennek a lassan érlelődő alkotó folyamatnak következményeként opuszainak száma
55 életévéhez viszonyítva aránylag nem nagy. A bécsi Universal Kiadó
zenekari katalógusában szereplő három zenekari művéhez (Szinfónikus
szvit; Enigma, szinfónikus költemény; Két magyar tánc: Palotás és Friss)
Zongora-, Hegedű-, és csellóverseny meg egy kantáta járul. Ámde minden egyes műve bizonyságtétel arról, hogy alkotójuk minden hangját,
fordulatát, harmóniakötését, dallamvonalát a művészi felelősségérzet maximumával alakította ki. Addig nem bocsátott ki keze alól egy kompozíciót sem, amíg úgy nem érezte, hogy megformálásában elérte a
tehetségadta legjobbat.
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Ez a manapság egyre inkább ritkuló, önmagával szembeni rigorózus
művészi felelősségérzet volt talán Viski János alkotó egyéniségének legalapvetőbb és egyben legmegejtőbb vonása. Nem volt forradalmár típus,
nem tartozott a mindenáron újítani akarók fajtájához, de az elavult ideológiai ószeresek hangásztáborába sem. A maga útját járta, következetesen,
kezdettől fogva, akkor is, amikor a második világkatasztrófa előtti években az erdélyi magyar kisebbségi sors keserveivel küzdve álmodta Enigma–álmait szilágysági magányában, később mint a rövid időre új életre
kelt kolozsvári Zeneakadémia igazgatója, majd pedig korán bekövetkezett
haláláig, mint a budapesti Zeneművészeti Főiskola zeneszerzéstanára.
Zenéjében a magyar népi hagyományt és az európai romantika ma is élő
tradícióit finom esztétikai érzékkel egybeolvasztó, művészi helyzetét a
mai magyar zenei életben tudatosan lemérő és magát körülhatárolni tudó
egyéniség volt. Egyik legkedveltebb tanítványa volt Kodálynak és formavilágát a mestertől örökölt magasrendű klasszikus ideálok alakították ki,
míg színesen fantáziadús, rendkívülien nagytudású hangszerelő művészetében a késő romantikus mesterek voltak példaképei. Erdélyből származott, Móricz Zsigmond Tündérkertjének földjéből táplálkoztak gyökerei.
Abból a földből, amelynek népe minden más magyar táj fajtájánál erősebben, egységesebben és tudatosabban őrizte meg ősi hagyományvilágát.
Ez az erdélyi emberre jellemző egészséges hagyományőrző gondolkodásmód és kedélyvilág fejezte ki művészi lényegének profilját. Mértéktartó, de a jelennel mindig kapcsolatban maradt tradicionalizmusa, magyar
népi és népies hagyomány és a 19. század Európájának zenei ötvözetéből
kialakított stílusa egészen különleges színben és egyéni jellegű
kezevonásának artisztikusan cizellált formáiban csendült ki Viski művészetében. Ez a művészet stíluskereteivel ugyan kisebb területet fog át, de
a mai magyar zenei törekvések összességében világosan körülhatárolt,
hangjában, formáiban, zenei kifejezésmódjában választékosan szép zenei
fogalmazásával egyaránt magasszínvonalú értéke marad a magyar zenekultúrának.
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SZÉKELY BOLDIZSÁR
Arcképcsarnok 125
(Fenyő Miksa: Följegyzések a „Nyugat” folyóiratról és környékéről. –
Patria könyvkiadó, 1960.)
Kevés olyan titokzatos és eleven fejezete van a magyar irodalom történetének, mint amelyet a Nyugat folyóirat életéről és szerepéről kellene behatóan megírni. Mindjárt meg is védem paradoxonomat: – nem tagadható,
hogy hazai és külföldi értelmiségünk a Nyugat által teremtett szellemiséggel valamilyen formában találkozott, vagy ma is a vele való kapcsolatban él, s az is ismeretes, hogy történetével eddig átfogóan senki nem foglalkozott. Pedig, ha a csontig lenyúzott „kultúrforradalom” szót huszadik
századi viszonylataiban még egyszer életre kelthetjük, ez úgy lehetséges,
hogy e folyóirat hatását jellemezzük vele. Hőskorának szerkesztői és
munkatársai ma már mindannyian műveikben mutatják végleges és lényegesre tisztult arculatukat, melynek nemességét az úgynevezett irodalompolitika tömérdek félremagyarázása, zavart hallgatása és tilalomfája
még vonzóbbá varázsolja. Ha ezeket az írókat és költőket egy–egy szép
emlékezés vagy tanúságtétel a maguk zaklatottan változó személyes életébe idézi vissza, az a műveket vizsgáló irodalomtörténeten nemigen változtat, hiszen az írott anyag együtt van. S mégis, Ady, Babits, Móricz,
Kosztolányi és a többiek alakja, mely az olvasókkal való kapcsolatban ma
kissé már időtlenné magasztosul, egy csapásra a jelen idő intrikus izgalmában jelenik meg Fenyő Miksa könyvének oldalain.
Ma irodalmunk egyik korelnöke ő, a Nyugatnak 1908-ban indulásakor,
egyik szerkesztője, Ignotus és Osvát Ernő oldalán. De mint ezt maga
büszkén hangsúlyozza, jelen volt a Nyugatot megelőző új irodalmi kísérleteknél már akkor is, „amikor Osvát Ernő szerkesztésében a Nyugat őse
– úgy szoktam mondani: nagyapja – a Magyar Géniusz nevű képes hetilap
megjelent – 1902-ben volt ez”. Több mint fél évszázad alkotó távolába
visszatekinteni többszörösen megrendítő érzés meg nehéz vállalkozás is.
Noha szerkesztői, s később laptulajdonosi szerepénél fogva is, minden
jelentősebb írónkat személyesen ismerte, pontos korképet bajosan rajzolhatna a korabeli dokumentumok áttanulmányozása nélkül. Fájdalom, a
náci időkben s a New-Yorkig vezető emigráns úton levelesládája elkallódott, amerikai könyvtárakban csak hiányos anyagot találhat. Korlátait
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ismerve, és többízben szomorúsággal ismertetve, javarészt önnön emlékezetének forrásaiból kell merítenie. Feljegyzéseinek jellegét legjobban ő
maga határozza meg: „Hálisten, hogy nem esztétikai tanulmányt írok
írókról és műveikről, hanem csak emlékezéseket, együtt eltöltött órák
benyomásait, egy hangot, egy–egy mozdulatot. Szavaikat idézem, ahogy
akkor hatottak rám, vagy ahogy azóta az emlékezet holdudvarával körülölelte őket.”
Ennek a szándéknak az elfogadásával válnak érdekessé, megkapóvá és
néhányszor megrendítővé ezek az emlékiratok, melyekben Fenyő Miksa
az eltűnt idő nyomában jár. Könyve eredetileg előadásként elhangzott
fejezetekből s néhány olyan cikkből tevődik össze, melyet annakidején a
Nyugatba írt. Megannyi mozaikdarabka ez, mely egymás mellé téve az
első félszázad irodalmi életét hivatott vázolni, ám e mögött és egyre erősebben átütve magának az emlékezőnek múltból és jelenből formált képét
rajzolja. Nem ért az a megtiszteltetés, hogy személyesen ismerjem Fenyő
Miksát, mégis e „Följegyzések” olvasásakor úgy éreztem, hogy ott ülök
előadótermében vagy akár egy kávéházi asztalnál vele szemben és hallgatom derűs iróniájú és szelíd emberségű történeteit. Irodalmi nagyságokról
szól és lázas elvi meg anyagi perlekedésekről, Anatole France-i tartással
éreztetve, hogy az elmondottak számára élete értelmét jelentik, de azt is,
hogy közönségétől nem elragadtatást, csupán megértést vár. Beszéde fonalát is úgy szövi, ahogy az ember kellemes eszmecserét folytat, emlékről
emlékre csapong időben és térben – Budapest és New York között nagy
az út és hosszúak az évek – s a sok bánat és személyes gyász tragikus
légkörét szellemes megjegyzésekkel és zamatos anekdotákkal oldja fel.
Tréfát jóformán csak Ady esetében nem ismer. A költővel való barátsága és lángesze iránti csodálata az egyetlen kegyeleti téma, amellyel
kapcsolatban még ötven esztendővel ezelőtti támadások vagy elmarasztaló ítéletek is haragra gerjesztik. Horváth János 1910-ben alapos, de kissé
maradi tanulmányt írt Adyról; a Nyugatban akkor Fenyő Miksa kelt ki
szenvedélyes cikkben a vaskalaposság ellen, Fenyő Miksa még jelen
könyvében is neheztel rá. Teljes egészében közli 1929-es párbajhangulatú
írását Kosztolányi nevezetes Ady–cikkéről, melyben Kosztolányi az Ady
körül duzzadó mítoszt próbálja nevetségessé tenni, magát a költőt is lebecsülve. S ha már a polémiáknál tartunk, hadd említsem meg 1941-es beszámolóját, amelyből Ignotusnak és a Nyugatnak egymástól való elszakadására vetődik fény (jóllehet Ignotus érveiből csak töredékeket kapunk)
meg arra, hogy a folyóirat még negyedszázados fennállása után is roppant
anyagi nehézségekkel küzdött. Ezek a viták azonban mind a múltat idéz253

getik, élő célpontul csak az egy Gellért Oszkár szolgál, aki „Kortársaim”
című emlékezéseiben Fenyő Miksát a gyárosok barátjának nevezte (a
Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke volt) s akin ezért
és fontoskodó hivatalos világnézetéért Fenyő Miksa mulatságosan elveri a
port.
Mindenki másról a megrendült szeretet hangján emlékezik meg. Apró
megfigyeléseken, beszélgetéseken és levélrészleteken át elevenedik meg a
Nyugat előttieknek: Kiss Józsefnek, Gyulai Pálnak, Ambrus Zoltánnak az
árnya, a Nyugat törzsének: a „legértékesebb embernek”, Osvát Ernőnek, a
gondolatszabadság publicistájának, Ignotusnak, az Európát építő Babitsnak, a nyelvvirtuóz Kosztolányinak, az írás megszállottjainak, Móricz
Zsigmondnak, Kaffka Margitnak, Karinthynak, Szomory Dezsőnek, Nagy
Lajosnak, Schöpflin Aladárnak és a többinek az alakja. Különösen azoknak szerez kellemes perceket vele, akik a Nyugatot közelebbről ismerik,
mert Fenyő Miksa a kortárs gondolatjárásával sok mindent ismertnek tételez fel s gyakran beéri azzal, hogy mellékes részletekkel gazdagítja a lényeges képet. Ám bármire korlátozza is figyelmét, a „Följegyzések” oldalain ott érezni az első félszázad irodalmi levegőjét, a hivatott művészek
harcát a teljes gondolat- és kifejezés–szabadságért, a közönség európai
szellemben való neveléséért, de egyúttal e magas eszmék képviselőiben
meglátjuk a magánembereket is szegénységükkel, humorukkal, jogos és
jogtalan féltékenységükkel. (Kevesen tudják, hogy Ady például minden
más költővel szemben gyanakvással védte első helyét, legfeljebb Babits
Mihályt tartotta barátságos bizalmában, viszont Babits-ban Fenyő Miksa
szerint talán fel lehetett lelni az Adyval szembeni féltékenység csiráját.)
Jó tanulság ez azok számára, akik egyesekben, Adyban és Móriczban
csak a „szocialista realizmus előfutárainak” leegyszerűsített és tönkreidealizált rajzát kapták.
Így emberközelségükben, kávéházi asztaluknál, kifizetetlen számláikkal, rosszmájú csipkelődéseikkel, olykor vaskos tréfáikkal talán még jobban becsülhetjük bennük az írót, aki mindezeken felülkerekedve korát
formálta s korán is átnyúlva nekünk s az utánunk jövőknek hagyott gazdag ajándékot. Köszönet jár Fenyő Miksának, hogy figyelmeztetett erre a
maga választékos és szelíd modorában, mely azzal is fokozza a kor hangulatát, hogy a Nyugat jellegzetes esszéstílusát eleveníti fel. Ezek a gördülékeny magyarságé, de német, francia, angol és latin idézetekkel és
szavakkal sűrűn megtűzdelt sorok különösen a Nyugat első húsz esztendejének bírálataiban és tanulmányaiban divatoztak, melyek annakidején
oly sok új és forradalmi gondolatot vittek a szellemi életbe. S ha e folyó254

irat a háborús nehézségek közepette meg is szűnt, harcát bizonnyal megharcolta: fényes lángra lobbantotta kultúránk fáklyáját és továbbadta következő nemzedékeknek. A fáklyavívőkről szóló írásokat az ember mindig szívesen forgatja, s Fenyő Miksa portréi színesen illeszkednek bele a
már birtokunkban levő arcképek csarnokába. Nem is hiányzik már egyéb,
minthogy az arcképcsarnok mellett megnyissuk a művek rendszerezett és
művészi szempontból értékelt csarnokát.
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BOGYAY TAMÁS
A hunok története 126
Franz Altheim, Geschichte der Hunnen II. Die Hephtalietn in Iran. (A
hunok története II. kötet. A heftaliták Iránban.) In Zusammenarbeit mit
Ruth Stiehl, mit Beiträgen von Zelik I. Jampolski, Eugen Lozovan,
Feodora Prinzessin von Sachsen–Meiningen, Erika Trautmann–Nehring.
Berlin, Walter de Gruyter & Co. 1960. IX/329 1. 7. kép.
Nagy, többkötetes történelmi munkáknál sokszor megesik, hogy megjelenésük évekig tart, esetleg abba is marad, A szerző, ha egyáltalában be
tudja fejezni művét, magától értetődőnek tartja, hogy olvasói, és persze
bírálói is, még emlékeznek arra, ami az előző kötetben vagy kötetekben
állt, vagy ha már kiment volna a fejükből, ott van kéznél és lelkiismeretesen utána néznek minden hivatkozásnak. A recenzens sajnos nem várhat
hasonlót olvasóitól. Ezért azzal a kéréssel kell kezdenie mondanivalóját,
hogy a kegyes olvasó üsse fel az Új Látóhatár 1959 évi 5. számát, olvassa
el, ami a 398–402 oldalon Franz Altheim műve első kötetéről áll és csak
miután így megtudta, illetve emlékezetébe idézte, hogy ki a szerző és mi
az egész három kötetre tervezett, de a jelek szerint lényegesen hosszabbnak ígérkező hun történet célja, akkor lásson hozzá az alábbiak elolvasásához.
Mindenek előtt meg kell állapítani, hogy ez a második kötet könnyebben emészthető, mint az első volt, és a kerek 300 oldalnak valamivel több
mint a fele valóban arról szól, amit az alcím, ,,A heftaliták Iránban” ígér.
Irán alatt természetesen nem a mai Perzsiát kell érteni, hanem annál lényegesen nagyobb területet. Északkeleti része, ahol a heftaliták vagy fehér hunok a Kr. u. 4. században rátelepedtek az iráni szogdokra, az Aral–
tótól délkeletre fekvő vidéket, az Oxos vagyis a mai Amu Darja felső folyását foglalta magába.
A kötet három „könyve”, vagyis része közül az első ,,A forrásanyag
kibővítése” címet viseli. A vállalt feladat nehézsége itt mutatkozik meg
legjobban. A hunok történetére vonatkozó adatokat azoknak a nagyhatalmaknak a forrásaiból kell összekeresgélni, amelyekkel mint ellenség és
sokszor mint szövetséges kapcsolatba kerültek. Ezek pedig Bizánc és a
szaszanidák perzsa birodalma. Van olyan bizánci forrás, Nikiui János
krónikája, amely csak étióp fordításban maradt fenn, a szaszanidák ki126
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rálykönyvét pedig csak az arab történeti irodalom őrizte meg. Altheim és
fő munkatársnője, Ruth Stiehl, 120 oldalon át aprólékos gonddal sorakoztatják fel és értékelik ki mind filológiai, mind tárgyi szempontból a szír,
étióp és arab nyelvű forráshelyeket, amelyek a heftalitákra és a velük
kapcsolatba hozható török népekre, bulgárokra, avarokra, kazárokra vonatkoznak.
A második könyv „Kutatások” címmel egymástól független értekezéseket tartalmaz, önmagában véve a legsikerültebb, önálló kerek egész a
Feodora szász–meiningeni hercegnő írta fejezet: „A proskynesis Iránban”.
A bizánci udvari ceremóniák proskynesise, az uralkodó előtti
földreborulás, ismertebb, mintsem gondolnék. Hogy mást ne említsünk, a
régi esztergomi székesegyház díszkapuján, a 12. század végén készült
Porta Speciosán, III. Béla király és Jób érsek is ezen a jellegzetes keleti
módon hódoltak az Isten fiának és a Szűzanyának mint Magyarország
patrónájának. A fejezet a szótörténet és az ábrázolások segítségével megállapítja a proskynesis különféle formáit és szellemi jelentését nemcsak az
ókori Perzsiában, de az ógörögöknél, rómaiaknál, partusoknál és
szaszanidáknál is. A több mint 40 oldalas, doktori értekezésnek készült
írás felvételét a kötetbe úgy látszik nem indokolta más, mint az, hogy –
amint a kötet vége felé megtudja az olvasó –, 465 végén Peroz szaszanida
uralkodó fiával együtt a heftaliták fogságába esett, akik kényszerítették,
hogy fejedelmüknek proskynesissel hódoljon.
Két tisztán nyelvi szempontú feliratelemzés után következik a „Kelet–
Róma és a szaszanidák” fejezet. A cím némileg megtévesztő. Első része
polémia a magyar Hahn az egri pedagógiai főiskola évkönyvében megjelent cikkével. Azt bizonyltja, hogy I. Choszroész igenis átvette a
későrómai adórendszert. A második rész lényege az a megállapítás, hogy
mind a bizánciak, mind a perzsák egyformán alkalmaztak heftalita zsoldos segédcsapatokat.
A következő két francia nyelvű fejezet, amelyet a Kopenhágában élő
román Eugen Lozovan írt, megint csak elég lazán függ össze a voltaképpeni témával. A rövid német nyelvű bevezetés szerint hivatva van megrajzolni a történelmi hátteret, amelyben az 5. század végén először feltűnő
protobulgároknak, vagyis még török ősbolgároknak a Dunától délre, a
keletrómai birodalom területén való letelepítése a 6. század végén végbement. „Bizánc és a szkíta rómaiság” a címe az egyik fejezetnek, „Rómaiak és barbárok a Közép–Dunánál” a másiknak. Mindkettő a balkáni és
a dunatáji latinság sorsával foglalkozik. Ennek továbbélését kutatni és
kimutatni a román tudósoknak tán még inkább szívügye, mint a magya257

roknak a finnugor és a lovasnomád–török örökség keresése. Lozovan azt
bizonyítja, hogy a latin nyelv a keletrómai birodalomban jó ideig igen
nagy szerepet játszott és a romanizált lakosság a Balkánon és az Al-Duna
vidékén a bizánci uralom alatt sem tűnt el. Túlélte a sokszoros népvándorlások és a velük járó harcok viharait, mégpedig többnyire úgy, hogy a
városokból a vidékre húzódott. Ez a visszatérés egy alacsonyabb életformához érthetővé tenné, hogy a mai románság ősei miért jelentek meg a
történelem színpadán olyan rendkívül alacsony színvonalú népcsoportok
alakjában. Lozovan tárgyilagosságra törekszik, túl van a mítosszá vált
dáko–román elméleten. Szeretettel és hangyaszorgalommal szedeget
azonban össze mindent, ami elsősorban a román kutatók véleménye szerint Dácia erdélyi részének mélyreható és tartós romanizálására utal. Épp
oly buzgalommal kereste össze, megint csak a román irodalomból, a továbbélés bizonyítékait a Közép–Dunánál egész a magyar honfoglalásig,
sőt azon túl is. Igaz, hogy az ő ,,romanité”-je nem azonos a románsággal
vagyis az oláhokkal, de a határok sokszor elmosódnak.
A római latin–román kontinuitást ott, ahol a régi román helynevek feltűnő módon hiányoznak, tehát épp Erdélyben, általában a tájnyelvi sajátságokat feltüntető román nyelvatlasszal szokták bizonyítani. Lozovan
képzett és komoly tudós, tehát nem átallja bevallani, ez nem ad elég alapot arra, hogy a Dunától északra élő románság kialakulásának gócpontját
épp Nyugat-Erdélybe helyezzük. Hasonló módszerrel ugyanis a magyar
nyelvjárásokból bizonyítékokat lehetne produkálni arra, hogy a magyar
nép a nyugati Őrségből, Göcsejből vagy akár a keleti Moldvából rajzott
volna szét. A nyelv épp a nép nagy tömegeitől távoleső, elszigetelt peremvidékeken szokta megőrizni a legrégiesebb vonásokat.
A „Rómaiak és barbárok a Közép–Dunánál” című fejezetben Lozovant
azonban már elhagyja kritikai érzéke. Mivel nincs tisztában a Közép–
Duna medencéjének sem a múltjával, sem sajátos táji jellegével, az idegen területen nem tud tájékozódni és gondolatait néha aggasztó mértékben irányítják talán nem is egészen tudatos vágyak. Csak néhány részletre
térhetünk ki. Lozovan a MTA idegennyelvű régészeti folyóirata, az Acta
Archaeologica I (1951) kötetében megjelent térképvázlat alapján megállapítja, hogy a váci könyök és a Tisza–torkolat közti római limes a 3. században a Duna–Tisza közét délen lezáró folyamszakaszon feltűnő hézagot
mutatott, ami szinte kihívta az észak–déli irányú inváziókat. Lelkendezve
felfedezi azt is, hogy ebben a 3. századi állapotban mintegy már előre
meg volt írva a Duna–Tisza köze szarmata, hun, avar és magyar megszállása. Lozovan először is nem nézte meg jól az említett térképet. Abból
258

ugyanis kitűnik, hogy a kérdéses szakaszon régészetileg igenis kimutattak
egy katonai állomást a mai Banostornál, ha nem is tudják azonosítani az
itineráriumok egyik helységével sem. Többre nem is volt szükség, mert a
Duna mögött a Fruska Gora erdei terültek el, amelyek igazán nem csábítottak invázióra. A főútvonal Pannóniából Konstantinápoly felé ezektől
délre vezetett és ott volt, a mai Sremska Mitrovica helyén, Sirmium, a
római és később a bizánci északi határ fő erőssége és az egész vidék legfontosabb kultúrális központja. Egyik barbár nép sem akart hát épp ezen a
szakaszon dél felé törni. A nyomás mondhatnánk egy évezreden át nyugat
felé irányult és a rómaiak épp ezért erősítették meg annyira a Duna
észak–déli irányú középső folyását. Lozovan mindenáron azt is be akarja
bizonyítani, hogy a magyarok a Dunamedence nyugati részén jelentékeny
újlatin lakosságot találtak, amely előlük aztán Ausztriába és Morvaországba húzódott vissza. Óvakodik ezt a népelemet határozottan románnak
nyilvánítani, mint a múltban többször megtörtént. A lehetőséget azonban
nyitva hagyja, amikor kijelenti, ez a kérdés nem lényeges. Szerintünk
igenis lényeges, annál is inkább, mert már rég el van döntve, hogy a pannóniai latinság az újlatin nyelvek nyugati csoportjához tartozott, nem a
keletihez, mint a román. Ezt különben épp a román Alexander Rosetti is
elismerte a Magyar Tudományos Akadémián a román nyelv kialakulásáról tartott előadásában (1. Magyar Nyelv LVT, 1960, 153). Azon már
lehet vitatkozni, hogy ez a latinság meddig tartotta fenn magát és nyelvét.
Lozovan szerint a magyar honfoglalást is megérte, sőt még azután is kimutatható. Itt egyszerre vezető helyre kerülnek érvelésében a helynevek.
Amikor azonban épp a Kis–Magura nevet hozza fel annak bizonyítására,
hogy a Felvidéken a 12. század előtt voltak újlatinok vagy románok, önmaga árulja el, hogy sejtelme sincs a nyugati szláv, közelebbről a szlovák
hangtörténetről. Egy mai Magúra alak ugyanis épp annak a bizonyítéka,
hogy csak 12. század után kerülhetett a szlovákba. Ha régebbi lenne, a
,,g” helyén ,,h”-nak kellene állnia.
Lozovan egy másik főérve az orosz ún. Nesztor krónika. Ebben ugyanis a magyarokról többek közt a következőket olvashatjuk: „Megjővén
kelet felől, és átvergődvén a hegyeken keresztül, amelyeket magyar hegyeknek neveznek, hadakozni kezdtek az ott élő volochokkal és szlávokkal. Előbb ugyanis a szlávok éltek ott, és a volochok elfoglalták a szláv
földet, azután a magyarok elűzték a volochokat és örökölték azt a földet,
és letelepedtek a szlávokkal, alávetvén őket maguknak, és azóta nevezik
magyar főldnek.” Voloch vagy vlah a latin nyelvű népek közismert szláv
neve. A magyar olasz és oláh egyformán evvel függ össze. A Nesztor
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krónika volochjai is „rómaiak”, csak nem valami újlatin nép, hanem Nagy
Károly „római birodalmának” lakói, vagyis frankok. Az elbeszélés pedig
az avar hatalmat megsemmisítő frank terjeszkedés rövidre fogott története. Kniezsa ennek megfelelően frankoknak fordítja a Nesztor krónika
volochjait. Ez az értelmezés egyáltalában nem új, de a dunamedencei
problémákban járatlan Lozovan, úgy látszik, azt hiszi, a tragikus hirtelenséggel elhunyt kiváló fiatal bizantinista, Gyóni Mátyás találta ki 1949ben. Az embernek kétségei támadnak afelől is, hogy a román tudós elolvasta-e a maga egészében az orosz krónika kérdéses részét. Annál is inkább, mert Lozovan más középkori elbeszélő források felhasználásában is
megdöbbentően kritikátlan műkedvelőnek mutatkozik. Részletes bírálattal
oldalakat lehetne még megtölteni. Egyelőre a fejezetet fiatal magyar történészek és filológusok figyelmébe szeretnénk ajánlani – intő példának és
kritikai boncolási gyakorlatnak. Végeredményben a „Rómaiak és barbárok a Közép–Dunánál” egyszerűen kikerüli a címében adott témát. Rómaiakról és főként románokról van ugyan benne szó, de a barbárokról szinte
csak mellékesen, elvétve. A dunai bulgárok letelepítésének történeti hátteréhez pedig semmi köze. A szerzőnek és az egész munkának is csak javára szolgált volna, ha ez a fejezet kimarad.
A következő fejezet, amely „A szovjet kutatás” címet viseli, nem más,
mint a heftalitákkal vagy fehér hunokkal foglalkozó 1925 és 1959 közt
megjelent szovjetorosz szakirodalom címjegyzéke a bakui Zelik I.
Jampolski-tól – oroszul. Csak aki ezen is átrágta magát, az jut el a „harmadik könyv”-höz, amelynek első oldalán végre azt olvashatja: „A
heftaliták Iránban”. Valóban, mintha az lenne a jutalom eddigi fáradozásaiért. Az átlag olvasónak azonban mégis csak azt lehet ajánlani, hogy itt,
a 255. oldalon kezdje olvasni a kötetet. Megkapja először is távirati stílusban az események krónikáját, aztán egy sokszínű, összefoglaló képet
Északkelet–Irán anyagi és szellemi kultúrájáról és a fehér hunok sorsáról.
A pusztai lovasnép találkozása a fejlett városi és földművelő kultúrával,
amelyre rátelepedett, és a szomszéd szaszanida birodalom, amellyel anynyit hadakozott, teljesen átformálta a vezető réteget. Igazi hunok maradtak azonban a nomád pásztorok és ők adták a heftalita birodalomnak félelmetes katonai erejét. Altheim szerint közülük kerültek ki azok a néphullámok is, amelyek a nyugati türk hatalom nyomása elől menekülve
mint avarok, bulgárok és kazárok avatkoztak be Európa történetébe.
A kötet azzal az ígérettel végződik, hogy a harmadikban a vallási tényezők eddig kellőkép nem méltányolt nagy szerepének vizsgálata követ-
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kezik. Ez Altheim régi kedvenc területe. Feltehető, hogy saját maga fogja
feldolgozni és már ezért is különleges érdeklődéssel nézhetünk elébe.
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BORBÁNDI GYULA
Német írok száműzetésben 127
Ludwig Marcuse: Mein Zwanzigstes Jahrhundert: Aut dem Weg zu einer
Autobiographie, Paul List Verlag, München, 1960, 389 oldal.
Hermann Kesten: Dichtei im Café, Verlag Kurt Desch, München, 1959,
440 oldal.
Hermann Kesten: Meine Freunde, die Poeten: Dichterbildnisse, Donau
Verlag, Wien und München, 249 oldal.
A véletlen folytán nemrégen három olyan könyv került a kezembe, amely
közvetve vagy közvetlenül arra a kérdésre ad némi feleletet, hogyan éltek
és dolgoztak a száműzetésben a Hitler elől külföldre menekült német írók,
E könyvek témája nem a német emigráns irodalom, de a szerzők az emigráció keserveire, nehézségeire és mindennapos gondjaira is kitérnek.
A német emigráns irodalomról már kis könyvtárat írtak össze. A múlt
évben is több volt emigráns adta ki visszaemlékezéseit: Marcusén kívül
Willy Haas és Wilhelm Herzog, hogy csak az ismertebbeket említsem.
Sajnos, a magyar olvasóközönség keveset tud erről a korról. Sem a külföldi, sem a hazai magyar írók nem igen érdeklődtek eddig a német irodalomnak e korszaka iránt. Feldolgozatlan az emigráns irodalom, de még a
weimari idők irodalmi élete is. Újabban egy–egy évforduló, vagy haláleset alkalmából (például, amikor Tucholskyra emlékeztek, vagy amikor
Feuchtwanger és Schalom Asch meghalt) szó esik ugyan a weimari Németország irodalmáról, de a tájékoztató és elemző írások még mindig
késnek. Pedig e korszak nem érdektelen és nekünk is tanulságos. Feltárása és bemutatása megérné a fáradságot, mert nemcsak e mozgalmas évekre derülne fény, hanem okulhatnánk is belőle. Weimar és az emigráció
német íróinak java része él még, ha mások is ma a problémák, mint voltak
akkor, a mi nemzedékünk is tanulhat élményeikből és tapasztalataikból.
Nem hinném, hogy igaza van Bóka Lászlónak, aki legutóbb azt írta a
Nagyvilágban, e korszak oly távoli múltba süllyedt, hogy nem értjük már
nyelvét és érdektelen íróinak a mondanivalója. Igaz, a fasizmus–
antifasizmus ellentét vesztett időszerűségéből, de a szabadság és zsarnokság ellentéte ma is élő valóság. És a német emigráns íróknak éppen e témáról van sok érdekes és időszerű mondanivalójuk. Walter Muschg bázeli egyetemi tanár, az ismert irodalomtörténész másfél évvel ezelőtt a
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Münchenben tartott „Kultúrkritikusok Nemzetközi Kongresszusá”-n ragyogó előadásban mutatott rá a weimari korszak és az emigráció irodalmával kapcsolatos mulasztásokra és a feledéssel járó hátrányokra. A mulasztások pótlása (amely Nyugat–Németországban megkezdődött) nemcsak a német, de a magyar irodalom gazdagodását is elősegítené.
Marcuse és Kesten könyvei nemcsak a weimari Németország irodalmi
életében, de az emigráció eseményeiben is eligazítanak minket. Éppen
ezért nem érdektelenek abból a szempontból, hogyan élt tovább az emigrációban az az irodalom, amelynek hangját Hitler 1933-ban elfojtotta, s
mi történt azokkal az írókkal, akiket az üldözés külföldre sodort vagy akik
a leselkedő veszélyek elől idejében búcsút mondtak hazájuknak.
A jelenleg Los Angelesben élő Ludwig Marcuse, a jeles gondolkodó és
író, a University of Southern California nevű egyetem volt tanára „Az én
huszadik századom” című önéletrajzi művében életét mondja el, gyermekkorától kezdve egészen addig, hogy mintegy negyed évszázados távollét után ismét meglátogatta Németországot. A szerző hírnevét és tudományos tekintélyét bölcseleti tanulmányai és életrajzi munkái alapozták
meg. 1922-ben jelent meg első jelentős műve, Georg Büchnerről szóló
könyve. A következő években Strindberg, Börne és Heine életét írta meg.
Loyolai Szent Ignácról szóló munkája már az emigrációban íródott. 1956ban jelent meg Freudról, majd nem sokkal utána Heinéről írt könyve.
Bölcseleti tanulmányai közül kiemelkednek a következő könyvei: A diktátor és a filozófus, A boldogság bölcselete, A pesszimizmus, Amerikai
bölcselők. „Az én huszadik századoméban nemcsak magáról vall, de a
korról is, amelyben élt, az emberekről, akikkel találkozott. Szeretettel és
megbecsüléssel azokról, akik szerinte megállták az idő próbáját, megvetéssel és gyűlölettel azokról, akik engedtek a csábításnak és behódoltak a
zsarnoknak. Külön fejezetben rója meg ezért például Keyserlinget, Bennt
és C. G. Jungot.
Hermann Kesten, a ma 61 éves elbeszélő és világvándor (most Rómában él, holnap talán egy másik országban, hiszen mindenütt van kávéház
és – mint írja – igazán élni, meg dolgozni csak ott lehet) néhány év leforgása alatt két kötetet írt barátairól, a költőkről, akikkel Berlinben és az
emigrációban találkozott. Egyik könyvének tárgya a kávéház, amelyben
ötven éve ül, a másiké a kortárs írók, akiket ismert és becsült. Kesten két
könyve valóságos kis irodalomtörténet, okos, szellemes, olykor derűs,
máskor szomorú, és mindig lebilincselő beszámoló a német irodalom
utolsó négy évtizedéről. Kesten szinte mindenkit ismer, akinek neve és
híre volt. A kávéházban – mindegy, hogy Berlinben, Bécsben, München263

ben, vagy Frankfurtban – ott ült az egész weimari német irodalom és
Kestennek mindenki barátja (vagy ellensége) volt. Lényeg, hogy mindenkiről tudott valamit és nem is érdektelen dolgokat. A találkozások, beszélgetések, lángoló viták, csendes tűnődések és tóparti séták leírásából
többet tudunk meg egy–egy író jelleméről, emberi tartásáról, vérmérsékletéről, művészi erényeiről és fogyatékosságairól, szenvedélyeiről és szokásairól, mint bármelyik irodalomtörténetből. A „Barátaim, a költők” és a
„Költő a kávéházban” mintegy jegyzőkönyvi hitelességgel tárja elénk a
weimari idők német irodalmi életét, majd az emigráció mozgalmas éveit.
Az egyes történetek mozaikjaiból könnyen össze lehet állítani az egész
újabbkori német irodalomtörténetet.
A nemzetiszocdalista hatalomátvétel véget vetett a weimari Németország virágzó irodalmi életének. 1933 február 17-én, amikor a Német Írók
Védszövetsége gyűlést hívott egybe, a megjelentek már tudták, mi vár
rájuk. A később Nobel–díjjal kitüntetett Carl von Ossietzky, aki végül
koncentrációs táborban fejezte be életét, és mások még az írói szabadság
védelméről beszéltek, de a gyűlésterem asztalain már ott feküdt az aznapi
esti újság, Göring hírhedt nyilatkozatával, hogy mindenkit védelmébe
vesz, aki a nemzeti állam érdekében elsüti fegyverét. Inkább egy golyóval
több, mint kevesebb – mondotta. És a résztvevők – írja Marcuse – valahányszor nyílt az ajtó, arra fordították tekintetüket, várva a nemzeti lövéseket. A teremben Hitler potenciális áldozatai ültek és sokan, miként
Marcuse is, életveszélyes vállalkozásnak tekintették a gyűlést. Aztán jött
május 10-e és fellángoltak a tüzek. Berlinben az Opernplatzon, Münchenben a Königsplatzon, Boroszlóban a Schlossplatzon, Drezdában a Bismarck–oszlopok előtt, Frankfurtban a Römerbergen. A városok főterén
máglyára hordták a német szellem alkotásait, az indexre tett írók műveit:
Thomas és Heinrich Mann, Alfred Döblin, Leonhard Frank, Franz Werfel,
Bert Brecht, Wassermann, Renn, Stefan Zweig, Alfred Polgar, Lernet–
Holenia, Heuss, Rathenau, Sigmund Freud és még sok más író, tudós,
politikus munkáit. Aztán a külföldiek német fordításait: Sinclair,
Barbusse, Gorkij, Wells, Jack London, Dos Passos, Hasek, Hemingway,
James Joyce és a többiek könyveit. A lángok magasra csaptak és elnyelték az emberi tudás és képzelőerő alkotásait. „Ahol könyveket égetnek,
végül embereket is elégetnek” – írta Heine és Erich Kästner néhány évvel
ezelőtt találóan jegyezte meg, hogy a hatalom e pirotechnikusai tűzzel
kezdték és tűzzel fejezték be. Uralmuk elején a Reichstag borult lángba,
végén pedig a birodalmi kancellária lángjai festették vörösre az eget.
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Az írók szétszéledtek, egyesek belső, mások külső emigrációba vonultak. Heinrich Mann 1933 szeptemberében már Sanary–sur–mer-ben van,
bátyja, Thomas Mann házában. Sohasem tért vissza Németországba, Kaliforniában halt meg 1950 márciusában. Walter Hasenclever, a jeles expresszionista költő és drámaíró négy évi bolyongás után a hitleri megszállástól való félelmében 1940-ben Franciaországban veronállal megölte
magát. Tucholsky Svédországba emigrált és ott fejezte be életét 1935-ben.
Lion Feuchtwanger először Franciaországba ment, majd Amerikába és ott
halt meg. A német irodalom művelőinek százai hagyták el az országot és
szóródtak szét a világban. (Még Indiának is jutott belőlük: Willy Haas,
aki néhány hónappal ezelőtt „Die literarische Welt” címen adta ki visszaemlékezéseit.) Az említetteken kívül Döblin, Leonhard Frank, Werfel,
Alfred Neumann, Walter Mehring, Alfred Polgar, Robert Musil, Ludwig
Renn, Kantorowitz, Anna Seghers, Brecht, Kerr, Hans Mayer, Stefan és
Arnold Zweig, Georg Kaiser, Theodor Plivier, Ernst Toller, Joseph Roth,
Stefan Hermlin, Bruno Frank és ki győzné felsorolni valamennyit.
A külföldre menekült írók sorsa nem volt irigylésreméltó, noha sok tekintetben még mindig jobb, mint azoké, akiket egy vagy másfél évtizeddel később egy másik diktatúra üldözött nyugatra. Az emigráns német
írók hamar összeköttetést találtak egymáshoz és azokhoz a külföldi kiadókhoz, folyóiratokhoz, irodalmi szervezetekhez, amelyektől segítséget
reméltek. Kesten és Marcuse beszámolóiból kiderül, hogy aránylag hamarabb találtak írói voltuknak megfelelő munkát, mint a mai emigránsok, a
kommunizmus menekültjei. Az Albert de Lange amszterdami kiadó
(amelynek éppen Hermann Kesten lett 1933-ban az irodalmi igazgatója)
elsőnek gyűjtötte össze a német írókat. E kiadó gondozásában és Kesten
szerkesztésében látott napvilágot a „Novellen deutscher Dichter der
Gegenwart” című gyűjtemény, amely a legjobb modern német elbeszéléseket tartalmazta. Anyagilag a legtöbb írónak nem volt oka panaszra.
Utaztak, külföldi írókkal találkoztak, társaságba jártak, kiadókkal tárgyaltak, könyveik jelentek meg, egyesek házat béreltek. A francia Riviérán
egész írói kolónia gyűlt össze. A két Mann, Feuchtwanger, Marcuse,
Kesten, Roth, René Schickele hosszabb ideig, mások rövidebb ideig éltek
itt, sőt Sanary–sur–mer valóságos német telep lett.
,,A német írók a diaszpórában nem elégedtek meg azzal, – írja
Marcuse, aki pontos és hű képet ad a riviérai német írói honfoglalásról –
hogy sorstársaikkal a kiadók terveiben, az antológiákban és folyóiratokban együtt legyenek, hanem beszélni is akartak egymással: terveket szőni,
reménykedni, közösen szomorkodni és kétségbeesni.” Ez a magyarázata
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annak, hogy 1933 és 1939 között Sanaryban —e Toulontól nyugatra fekvő kis halászfaluban – szinte mindenki megfordult, aki számított az emigráns német irodalomban. Marcuse névszerint a következőket említi meg:
Thomas és Heinrich Mann, Bruno Frank költő és író, Arnold Zweig,, Lion
Feuchtwanger, Ernst Toller, Bert Brecht, Alfred Kerr, René Schickele,
Piscator, Kesten, Friedrich Wolf, Werfel, Wilhelm Herzog, Arthur
Koestler. „Please tell us something about the German colony Sanary” –
mondotta Marcusenak az amerikai FBI egyik munkatársa a polgárosítást
megelőző vizsgálatkor. Ilyen híre volt Sanarynak, amelyet egyébként nem
is a német írók fedeztek fel, hiszen a harmincas évek elején már angolok
is látogatták, köztük Aldous Huxley. Hogy a németek pontosan miért
Sanaryban kötöttek ki, senki sem tudja, elég az hozzá, hogy mindenki az
egekig magasztalja. Marcuse például azt írja, hogy boldog napjaiban elfelejtette, hogy nem itt született. Az írók dolgoztak és társalogtak. Főleg a
kis tengerparti kávéházakban, Nizza és Toulon között. Sanarynak két kis
caféja volt. Gondolom, hihetünk Marcusenak és Kestennek, hogy a kis
márványlapos asztalok mellett a Romanisches Café hangulata támadt fel.
Marcuse néhány érdekes esetet is elmond. Feuchtwangerét például.
1934-ben, egy esős estén szétfutott a hír, hogy a közeli Marseilleben
megölték Sándor jugoszláv királyt és Barthou francia külügyminisztert. A
hír érthető módon felzaklatta a kedélyeket, mindenki a rádió mellett ült,
az újságot böngészte, vitatkozott és hadonászott. A falu a feje tetején állt,
a rémhírek váltogatták egymást és mindenki lázban élt, mi lesz ennek
következménye. Csak Feuchtwanger volt nyugodt. Este kilenckor ágyba
ment és Plutarchost olvasott.
Feuchtwanger egyébként szigorúan osztotta be életét. Ha valaki meg
akarta látogatni, csak fel kellett hívnia valamelyik kávéházból és a telefon
másik végén egy hang máris közölte: Feuchtwanger úr szívesen látja délután 4 óra 30 és 6 óra között. És vendégekben nem volt hiány. Egyszer
Károlyi Mihály is megfordult e társaságban. Itt találkozott Sforza gróffal,
a volt és a későbbi olasz külügyminiszterrel. Erről Marcuse így tudósít:
„Magyarország ,vörös gróf’-ja a kevésbé vörös olasz gróf előtt megállt,
két karját leeresztette, csuklóit egymásra rakta. Ez a mozdulat csak arra
kellett emlékeztesse Sforzát, hogyan bilincseltette meg egykor a magyar
menekültet. Most mindkettő szabad volt – távol a hazától és szövetségesétől.”
Egy alkalommal Alfred Kantorowitz, az akkor még meggyőződéses
kommunista író látogatott el Sanaryba. Marcuse közölte vele, hogy a
svájci Rundschau szószerinti szöveggel kiadta azokat a beszédeket, ame266

lyek Moszkvában, a Komintern kongresszuson hangzottak el. Aztán el is
elmondta részletesen, hogy mi van ezekben a beszédekben. Ez volt az a
kongresszus, amelyen meghirdették a népfront politikát. Kantorowitz
megállt, széttárta karját, arca elfehéredett (Marcuse mindig így képzelte el
a szívrohamot) és csak annyit tudott suttogni, hogy ,,ha mi egy hónappal
ezelőtt így beszélünk, mindannyiunkat agyonlőtték volna”. Mármint a
kommunistákat, akiket valóban meghökkentett az új hang. Elkezdődött
ugyanis a népfront korszak és a tegnapi ellenséggel újból barátkozni lehetett. Ismét időszerű lett a polgári írókkal kötött szövetség és Sanaryban is
megjelentek – mint Marcuse ironikusan megjegyzi – „az elragadó világforradalmárok”: Friedrich Wolf, a drámaíró, Otto Katz, a vörös eminenciás és Ernst Bloch filozófus, kiről Marcuse azt írja, hogy hozzá képest
Lukács György meglehetősen primitív volt. Marcuse szerint Bloch volt
akkor az igazi, a hétpróbás sztálinista. Ezért nem szerette, aminthogy
Lukácsot sem kedvelte, akitől pedig – mint írja – dialektikus materializmust tanult. Tanítómesterével egyébként Moszkvában is találkozott. Azt
mondja róla, hogy méltán szenvedett hajótörést, mert amikor választania
kellett volna a vagy–vagy között, egyik vagy–tól sem tudott elszakadni.
Egyébként Marcuse Lukácsot a művészet és a művészettől való idegenkedés koegzisztenciájának nevezi. De még rosszabb a véleménye Blochról, aki, mint egy közeli barátja mondotta, összeesett, amikor Sztálin utódai világgá kürtölték, hogy a moszkvai perek és a híres hóhér megítélésében a kapitalistáknak volt igazuk.
Marcuset és Feuchtwangert egyébként egy napon meghívták Moszkvába. Ausztrián, Csehszlovákián és Lengyelországon át értek a szovjet
határra. Ott ünnepélyesen fogadták a német íródelegációt. A vonat azonban sehogy sem akarta folytatni az útját. Az ok: a határtisztviselők elmélyedtek Marcuse Wagnerről szóló könyvének kéziratába és tudni akarták,
mi van benne. A helyzetet Willi Bredel Moszkvában élő német kommunista író mentette meg, közölvén a lektorokkal, hogy az író a Szovjetunió
megbecsült vendége. A vonat csak ezután indult el. Moszkvában az volt a
terv, hogy Marcuset ott tartják és rábízzák a „Das Wort” című német
nyelvű folyóirat szerkesztését. Amikor azonban meggyőződtek, hogy kivel van dolguk, azt tanácsolták neki: szórakozzék csak kedvére, de aztán
ki az országból. Marcuse egyébként nem illúziókkal ment a Szovjetunióba, mint röviddel előtte André Gide. Gide esete nagyon bántotta őket,
nem értették, miért nem tetszett neki a proletár birodalom. Néhány hónappal korábban még mint az emberiség virágát ünnepelték, most gyalázták. Marcuse végigjárta a Szovjetuniót, aztán visszatért a Riviérára. Ké267

sőbb Párizsba tette át lakhelyét, ahová Koestler Arthur hívta meg, még
pedig szerkesztőnek a „Zukunft” című folyóirathoz.
A száműzött német íróknak akkor már több tekintélyes lapjuk és folyóiratuk volt. A „Zukunft” a jobbak közé tartozott, Koestler és Willy
Münzenberg, a két ex–kommunista adta ki és hasábjain a java írók szólaltak meg. Irodalmilag ugyancsak színvonalas folyóiratnak számított a
Moszkvában megjelenő „Das Wort”, amelynek élén Brecht, Bredel és
Feuchtwanger állott. Svájcban Thomas Mann alapított lapot ,,Mass und
Wert” címen. New Yorkban a harmincas évek végén indult meg a
Manfred Georg által alapított „Aufbau”, amely még ma is megjelenik.
A hitleri külpolitika sikerei, a müncheni egyezmény és a nyomában kialakult nemzetközi légkör megnehezítette az emigráns német írók helyzetét. Azokban az országokban, amelyekben a Hitlerrel való kiegyezés mint
lehetőség felvetődött, bizalmatlanság és idegenkedés vette körül őket.
Ekkor kezdődött meg az amerikai kivándorlás, melynek során a legtöbb
ismert emigráns német író búcsút mondott hazája után a kontinensnek is.
Marcuse 1939 húsvétján már New Yorkban volt. Loyola című könyve
nagy sikert aratott, az írót melegen fogadták és előkelő fogadásokon ünnepelték. Aztán Kaliforniába vándorolt, Beverly Hillsben telepedett le, a
világ leggazdagabb községében – mint írja –, ahol csupa gengszter és
filmsztár lakik és mindenki gyanús, aki gyalog jár. Beverly Hills nemsokára tele lett német írókkal, filmesekkel és művészekkel.
Az emigráns írók szervezete, amelynek egyik mozgatója Hermann
Kesten volt, elérte, hogy amerikai filmtársaságok szerződést ajánlottak fel
német íróknak és ezen a címen az amerikai kormány is megadta a vízumokat. Így például a Metro–Goldwyn–Mayer és a Warner Brothers egy
éves szerződése tette lehetővé, hogy többek között Heinrich Mann,
Leonhard Frank, Alfred Neumann, Walter Mehring, Alfred Döblin, Wilhelm Speyer és Alfred Polgar bebocsájtást nyerjen az Egyesült Államokba. Havi fizetésük ötszáz dollár volt. Ezért forgatókönyveket kellett írniok
és átírniok, napi nyolc órát dolgozva a filmstúdiókban. Gyártották is a
scripteket, de film nem lett belőlük. Sokszor olvasatlanul vándoroltak az
iratszekrényekbe. Marcuse szerint az írók alig tudtak angolul, a szakmát
nem ismerték és megvetették. Főnökeik nem adtak nekik semmilyen komolyabb megbízatást, szakmai véleményüket sem igen hallgatták meg. Ez
a gyártók szempontjából gyakran nem is volt baj. Döblin például nem
ajánlotta forgatásra a „Mrs. Miniver“-t, amiből pedig később világsiker
lett. Az írók nem tudtak a filmcsászárok nyelvén beszélni, ezek meg nem
nagyon törődtek a menekültekkel, akiknek úgyis csak a kormány kedvéért
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utalták ki a megszabott havi összegeket. Ez a mai menekült írók bevételeit tekintve nem volt megvetendő összeg, de Kesten szerint a hollywoodi
scriptírók gyakran egy hét alatt kerestek annyit, mint a menekültek egy év
alatt.
Legtöbbjüket alig ismerték az Egyesült Államokban. Heinrich Mannt
sem, akinek pedig Európában kirobbanó sikerei voltak és Franciaországban ünnepelt író volt, nemcsak a „Negyedik Henrik”, de francia lapokba
írt vezércikkei miatt is. Amerikában ügyet sem vetettek rá, de ő sem élt
Kaliforniában, hanem Európában. Marcuse szerint angolul sem tudott
igazán és aligha valószínű, hogy elolvasott legalább egy amerikai könyvet. Beverly Hillsben is Voltaire volt a kedvenc szerzője. Szomorú és
magányos öregember az idegen világban. De ahhoz túl értelmes volt,
hogy kétségbeessék – tudósít Marcuse.
Amikor 1941-ben Amerika belépett a háborúba, a német menekült írók
„Enemy Alien”-ek, ellenséges külföldiek lettek. Még azok is, akiket Hitler megfosztott német állampolgárságuktól. Csak néhányan menekedtek
meg ettől, például Thomas Mann, aki csehszlovák és Alfred Polgar, aki
osztrák állampolgár volt, tehát szövetségesnek, illetve áldozatnak számított. Az ellenséges külföldi írók életében csak annyi változás történt, hogy
este hét óra után lakásukat nem hagyhatták el. Az intézkedések később
enyhültek és a helyzet megjavult.
Marcuse egyetemi tanár lett, felvette az amerikai állampolgárságot és
nem tért vissza Németországba, csak látogatóba utazik át időnként.
Kesten 1950-ben – a háború befejezése után öt évvel – lépett ismét német
földre, de ő sem maradt, hanem Rómában telepedett meg, és szintén csak
néha–néha, legtöbbször kongresszuson vagy írói találkozón jelenik meg
Németországban.
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SZABADOS JÓZSEF
A bőség társadalmának gondjai 128
John Kenneth Galbraith: The Affluent Society, Houghton Mifilin. Boston,
1958. 368 old. – The Liberal Hour, Hamish Hamilton Ltd., London, 1960.
192 old.
John Kenneth Galbraith azok közé a közgazdászok közé tartozik, akik
nem hódolnak tabuknak és fétiseknek és mentesek minden dogmatizmustól. A ma ötvenhárom esztendős tudóst az sem rettenti vissza reformer
elveitől, hogy némely helyen a lebecsülő „egghead” jelzővel illetik vagy
felfogását „veszedelmes”-nek nyilvánítják. Képromboló elveit félelem
nélkül hirdeti.
1934-ben a Harvard–egyetem asszisztenseként a bostoni milliomosoknak magánórákat tartott a klasszikus kapitalizmus csődjéről. 1937-ben
egy évre Angliába utazott, hogy a modern közgazdasági gondolkodás
rendszerezője, Keynes mellett dolgozzék. Ezt sokan különcködésnek tartották. Nem vette szívére – sőt élvezte – azt is, hogy veszélyes reformernek nevezik azok a gyártulajdonosok, akiknek háború alatti árkalkulációit
mint a Roosevelt–kormány legfőbb árszakértője átvizsgálta és kíméletlenül lenyeste. És éppen így a Harvard–egyetem professzoraként ma sem
törődik azzal, hogy a különböző ligák helytelenítő fejcsóválással fogadják
az „amerikai életforma” alappilléreit megingató könyveit és tanait.
A vita csak jót tesz minden szerzőnek és a támadások növelik a könyv
sikerét. Galbraith 1958-ban megjelent és azóta szinte minden nyugati
nyelvre lefordított műve, The Affluent Society („A bőség társadalma”) az
Egyesült Államokban több mint százezer példányban kelt el. Ez a szám
szinte elképzelhetetlen siker egy olyan közgazdasági könyv esetében,
amely nem ad börzetippeket, sem pedig receptet a gyors meggazdagodásra. The Liberal Hour című legújabb könyve, pontosabban esszégyűjteménye ugyancsak bestseller.
E siker természetesen csak részben tulajdonítható a könyvek körüli vitának. (Előző öt könyvét is vita fogadta és hatásuk mégsem terjedt túl a
szakmai körökön.) Ugyancsak tévedés lenne a közönségsikert elsősorban
a szerző rendkívül szellemes, ironikus és könnyed stílusának tulajdonítani, noha, mint mondja: „az a közgazdász, aki csak a többi szakembernek
ír, a legkisebb befolyásra sem tehet szert.”
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Galbraith viszont befolyásolni akar és ez a célja egyre inkább megvalósul. Az amerikai demokrata párt választási programjának gazdasági
része igen sok tekintetben Galbraith kézjegyét viseli és Kennedy (a Harvard–egyetem és Galbraith növendéke) beszédei, intézkedései is gyakran
tükrözik volt professzorának gondolatait.
Ha Galbraith tételeit két legutóbbi, egymást részben kiegészítő könyve
alapján össze akarjuk foglalni, néha túl kell lépnünk a hagyományos közgazdaságtan határain, mert a szerző maga is elkalandozik a művészetek és
a politika világába. Tételei elsősorban még csak az Egyesült Államokra
érvényesek, bár a legutóbbi évek fejlődése azt mutatja, hogy az anyagi
„bőség társadalmá”-nak problémái hamarosan jelentkezni fognak Nyugat–Európában is.
Melyek ezek a problémák? Elsősorban az, – írja Galbraith – hogy az
egész közgazdasági gondolkodás elszakadt a valóságtól. A modern közgazdasági módszerek segítségével sokkal jobban felderíthetjük a gazdasági élet mechanizmusait és elődeinknél sokkal többet tudunk arról, hogy
milyen eszközökkel lehet a gazdasági fejlődést előmozdítani. Csak azt a
kérdést nem vetjük fel, hogy szükséges-e egyáltalán többet, mindig többet
termelni. „Az oroszok többet akarnak termelni – írja Galbraith –, mert mi,
amerikaiak gazdagabbak vagyunk. De vajon mi, amerikaiak, miért akarunk többet termelni?”
Régen a többtermelés révén több élelmiszer jutott az éhezőknek, több
ruha a szegényeknek, több ház a hajléktalanoknak. Ma a többtermelés
még több mütyürkével feldíszített autót (az autó–láz kigúnyolása
Galbraith egyik vesszőparipája), még higiénikusabb csomagolású élelmiszert („hamarosan elérkezünk a csomagolóipar csúcsteljesítményéhez, a
fel–nem–nyitható csomaghoz”) és még rafináltabb női divatot eredményez.
„A konvencionális bölcsesség (mi úgy mondanók: a dogmákhoz ragaszkodó gondolkodás) szószólói szerint a társadalom legfőbb feladata a
termelés növelése. Éppen ezért szigorúan megszólják azt az észak–
dakotai farmert, aki földjéből nem hozta ki a maximumot, noha a kormánynak az egyik legnagyobb gondja éppen az, hogy mit kezdjen a mezőgazdasági felesleggel.”
A termelés növelésének ez a fetisizálása Galbraith szerint a konvenciókhoz ragaszkodó közszellem terméke. Kétségtelen, hogy évszázadokon,
évezredeken keresztül az emberiség szegénységben élt és ezt a szegénységet csak állandóan növekvő termeléssel lehetett megszüntetni. Ez a korszak azonban az Egyesült Államokban és nagyrészt Nyugat–Európában is
271

befejeződött. Némely közgazdász azonban úgy tesz, mintha a társadalom
még mindig a múltbeli problémák előtt állna: újabb és újabb termelési
kapacitásokat hoznak létre, amelyeknek fölösleges termékeit csak a gigantikus méretű reklám- és eladó–hálózat segítségével tudják rásózni a
fogyasztóra.
„A 19. században nem igen akadt olyan ember, akinek reklámmal és az
ügynökök hadával kellett volna megmagyarázni, hogy mire van szüksége” – írja Galbraith, majd így folytatja –, „az anyagi javak elegendő termelésének meg–nem–oldása az emberiség legősibb nyomorát és szerencsétlenségét állandósítaná. De legalább ennyire tragikus lenne, ha nem
vennénk észre, hogy ezt a problémát már megoldottuk és jelenleg új feladatok állnak előttünk.”
E feladatok között első a munkanélküliség felszámolása, ami –
Galbraith szerint – szorosan összefügg az előbb vázolt „konvencionális
bölcsesség” feladásával. A többtermelés, vagy legalább is az adott termelési kapacitás teljes kihasználása ma már a fogyasztás szempontjából nem
lényeges kérdés. (Nincs sem autó-, sem acél–hiány az Egyesült Államokban, noha ez a két iparág már háromnegyed éve csak 50—75 százalékos
kapacitás–kihasználással dolgozik.) Ugyanakkor azonban rendkívül fontos a foglalkoztatottság szemszögéből. A termeléskorlátozás nem azért
káros, mert kevesebb árucikk kerül a piacra, hanem azért, mert több lesz a
munkanélküli. Vagy fordítva, a galbraithi paradoxonnal élve: „A többtermelés célja végeredményben nem új javak előállítása, hanem új munkahelyek és új jövedelmek teremtése. A polgárnak azért kell vásárolnia,
hogy ebből fizetni tudják a béreket olyan javak termeléséért, amelyekre
tulajdonképpen senkinek sincs szüksége.”
Mi hát a megoldás? Meg kell szüntetni a konvencionális kapcsolatot a
munka és a jövedelem között, azaz a munkanélkülieknek is biztosítani
kell teljes keresetüket. Ez az intézkedés egyrészt végleg kiküszöbölné a
válságveszélyt (a munkanélküli segély összegét a munkanélküliek számával párhuzamosan lehetne növelni vagy csökkenteni) és az ezzel járó
nyomort, másrészt megóvná Amerikát attól, hogy a „bőség társadalmából” a „fölösleg társadalmává” váljék.
Ugyancsak a „konvencionális bölcsesség” eredménye az Egyesült Államok másik nagy problémája, a közszolgáltatások elhanyagolt volta.
Amíg a fogyasztó szükségletének kielégítéséről (és új szükségletek termeléséről) bőven gondoskodik a profit–hajszoló ipari és kereskedelmi apparátus, a nem–piaci, tehát közvetlenül nem hasznothajtó anyagi és szellemi
javak „termelése” szégyenletesen alacsony színvonalú. Galbraith itt cso272

korba foglalja a legfontosabb hiányokat és mulasztásokat: nem–kielégítő
nevelési hálózat, az elhanyagolt kórházak, a rosszul tervezett városok, a
közszolgáltatás és így tovább.
„A tökéletes hűtő– és fűtőberendezéssel, automatikus sebességváltóval, rádióval, telefonnal és ki tudja még mivel felszerelt, színpompás autójával kiránduló család piszkos, poros utakon, elhanyagolt külsejű városokon vágtat keresztül. Azután kiér az úgynevezett szabad természetbe,
amely azonban a reklámtáblák miatt láthatatlan. Amikor megáll
piknikelni és a higiénikusan becsomagolt élelmet kiveszi a hordozható
jégszekrényből, két lépésre tőle piszkos vizű, elhanyagolt patak folyik. Az
éjszakára nylonsátrát egy erkölcsileg is, egészségileg is veszélyes parkban
veri fel és míg gumimatracán el nem alszik, élvezheti a parkban szétszórt
piszokból áradó bűzt. Ez lenne valóban az amerikai teremtő géniusz?!”
És miért mindez? Mert a dogmák szerint élő amerikai szemében az állam vagy a helyi közigazgatás még ma is csak megtűrt és szükséges rossz
és ez anyagilag is kifejezésre jut. A bőségben dúskáló fogyasztó és a
„szegény város”, a pórázon tartott kormányzat közti ellentét felelős ezekért a hiányosságokért. A megoldás tehát önként adódik: növelni kell az
állami és a közületi szervek anyagi erőforrásait és nagyobb beleszólást
kell nekik biztosítani az egész gazdasági életben. Galbraith itt attól sem
retten vissza, hogy kimondja a „konvencionális bölcsesség” hívei előtt a
legvörösebb kendőnek számító „bizonyos tervgazdaság” szót is.
Galbraith két utolsó könyvében végig megy szinte valamennyi gazdasági és politikai problémán, amellyel az Egyesült Államok jelenleg szemben találja magát. Beszél az infláció leküzdéséről (részleges árellenőrzéssel), a hadiipar esetleges átszervezéséről, kitér a művészeti és kulturális
kérdésekre és vázolja azokat a tényezőket, amelyektől – szerinte – a békés
koegzisztencia végső kimenetele függ. (Már amennyiben „békés” marad.)
„A gazdasági fejlődés mást jelent a Szovjetunióban és mást nálunk, a
bőség társadalmában. A hagyományos javak termelésének növelése politikai vagy gazdasági erőnket már semmivel sem növeli és az ilyen irányú
törekvések más, fontosabb dolgokról vonják el figyelmünket. Nem korlátozhatjuk az űrrakéták területére az oroszokkal folytatott versenyünket
sem. A Szovjetunióval szemben legnagyobb ütőkártyáink azok, amelyeket a gazdasági és társadalmi átalakulásra és kísérletekre való képességünk, valamint kultúránk szabadsága és különbözősége ad kezünkbe”.
Galbraith könyveit természetesen nem kímélték a kritikusok. Voltak,
akik megelégedtek a „légvárak építése” jelzővel, voltak, akik az amerika–
ellenes tevékenységet kutató bizottság közbelépését sürgették és voltak,
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akik Bibliának kiáltották ki. Igen nagy a számuk azoknak is, akik alapjaiban elfogadták a szerző téziseit, ugyanakkor azonban arra is rámutattak,
hogy a „bőség társadalma” azért még a fogyasztói bőség terén sem tökéletes. (Az amerikai családok egyötödének évi jövedelme az 1959. március
20-i adatfelvételek alapján 1890 dollár alatt van.) És ha még ennél kedvezőbb volna is a helyzet, vajon az Egyesült Államok lemodhatna-e a szükségleteit meghaladó termelésről akkor, amikor az emberiség kétharmada
még azokkal a problémákkal küszködik, amelyek bizony nem a „bőség
társadalmának” a gondjai? Sajnos, erről a kérdésről Galbraith keveset
mondott, bár legutóbbi könyvében határozottan állást foglalt a gazdaságilag elmaradott országok támogatásának növelése mellett.
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BOGYAY TAMÁS
Napóleon-korabeli franciák Magyarországról 129
Károly Kecskeméti, Témoignages français sur la Hongrie á l'époque de
Napoléon 1802—1809. Institut Imre Nagy de Sciences Politiques,
Bruxelles 1960. LIII/ 235 1. (Fontes Rerum Historiae Hungaricae in
Archivis Extraneis. Series dedicata in Memoriam Zoltán I. Tóth. I, 1.)
Forráskiadványokkal csak szakfolyóiratok szoktak hosszasan foglalkozni.
Újkoriakkal még azok sem igen, mert itt ritkán probléma a szövegek eredete, olvasása vagy értelmezése. Ami pedig a forrás tartalmát illeti, a recenzió rendszerint csak figyelmeztetni akar, kinek miért lehet érdekes és
fontos. Az ebben a kötetben közölt írásokról is röviden el lehet mondani a
lényeges tudnivalókat. Az egyik az, hogy – mint a kiadó hangsúlyozza –
voltaképp nem „források”, mert nem szolgáltatnak új adatokat a magyar
eseménytörténethez. Valójában csak leírják a régi Magyarországot, ahogy
Berzeviczy Gergely francia kortársai látták. Ezért adta Kecskeméti Károly
a gyűjteménynek a „témoignages”, tanúságok címet.
A beszámolók szerzői jórészt katonák és diplomaták. Gérard Lacouée
hivatásos tiszt volt, 1802-ben Napóleon hadsegéde, aki a bécsi francia
követségen is szolgált és akkor egy hónapot töltött Magyarországon. André Lezay egykor a királyi hadsereg tisztje és emigráns, majd politikai író
és közgazdász, mezőgazdasági reformtervei révén került kapcsolatba Napóleonnal, aki 1802-ben Magyarországra küldte politikai és földrajzi információkért. Lezay rendkívül sokoldalú és alapos jelentése azonban a
társadalomról és a gazdaságról is részletes képet ad. Lacouée és Lezay
jelentéseit ismerte és felhasználta már Wertheimer Ede is, de teljes egészükben csak most kerültek kiadásra. Több kisebb levél és jelentés csatlakozik még hozzájuk, köztük a franciák bayreuthi intendánsa, Camille de
Tournon grófé, aki magyarországi hadifogsága tapasztalatairól számolt
be. Végül francia mérnökkari tisztek dunántúli jelentéseiből kapunk bő
szemelvényeket.
Az eredeti helyesírással közölt szövegek elé a szerző kerek 50 oldalas
bevezetőt irt, amelyben összefoglalja mindazt, amit a külföldi olvasónak
is tudnia kell a 18. század végi és 19. század eleji Magyarországról, hogy
kellőképp megértse magukat az iratokat. Ezen felül még külön jegyzetek
magyaráznak meg egyes részleteket. Kecskeméti megjegyzi, hogy beve129
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zetője csak a franciák beszámolóinak kiegészítésére szolgál, történelmet
írni nem volt feladata. A valóságban azonban ezt is tette, méghozzá igen
jól, tömören, világosan, tárgyilagosan és élvezhetően. A rövid, 2 oldalas
magyar előszó utolsó bekezdése is pár szóban kitűnően összefoglalja a
franciák Magyarország–szemléletének lényegét, de épp oly jellemző a
feldolgozó történetfelfogására is. Érdemes idézni: „A magyar olvasó számára, az iratok egyik legmegkapóbb vonása szerzőik érzelmi azonosulása
Magyarországgal. Valamennyien azt igyekeznek bebizonyítani, hogy
Magyarországot függetlenné és gazdaggá lehet és kell tenni. Lezay szinte
egy Széchenyi szemével keresi a magyar felemelkedés útját, például a
gazdasági helyzet elemzésénél. Természetesen soha nem tévesztik szem
elől a francia politika érdekeit, de francia patriotizmusuk és magyarok
iránti rokonszenvük egységbe olvad. Egyetlen iratot találtunk, amely már
előrevetíti a későbbi francia szlávbarát irányt és a magyarok ellen a nemzetiségek mellett foglal állást. De a XIX. század elején ez még kivételnek
tekinthető. A magyarbarátság általános. Valami nagyon vonzó lehetett a
„régi Magyarországban”, a régi magyarokban, hogy a politikai elképzelésekben oly távol álló forradalom utáni franciákat szinte kivétel nélkül
barátjukká és hívükké tették.”
A szerényen hektografált kötet azonban elsősorban megjelenési körülményei miatt érdemli meg, hogy olyanok is felfigyeljenek rá, akiket
egyébként édes–keveset érdekel, milyen volt 160 évvel ezelőtt a magyar
élet és minő tervei voltak Napóleonnak az országgal. Borítólapján az
1956-ban tragikus véget ért magyar történetprofesszor, I. Tóth Zoltán
nevét látjuk, de mintha láthatatlanul Horváth Mihály, az 1848–49-es püspök–miniszter szelleme állna az egész vállalkozás mögött. Százegynehány évvel ezelőtt ő is Brüsszelben volt emigráns. Ott töltött idejének
gyümölcse a Brüsszeli Magyar Okmánytár négy tekintélyes kötete, amelyet 1857-ben a Magyar Tudományos Akadémia adott ki. Hatvani Mihály
szerepelt szerzőként és talán csak a rendőrség és cenzor nem tudta, hogy
egy halálra ítélt „haza és felségáruló”-t rejt a meglehetősen átlátszó álnév.
Horváth Mihály kései utódai nem számíthatnak ilyen hazai segítségre.
Külföldön élő honfitársaik körében is mintha csak a tudatlanság szétszórt
parazsainak jutna műnyomó papír, A „Magyar történelmi források külföldi levéltárakban” sorozatnak be kell érnie hektografálással. A munka
azonban épp ezért jóval több mint egyszerűen örvendetes és hasznos tudományos teljesítmény – ez példaadós.
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KOVÁCS ZOLTÁN
Mezőgazdaság és szövetkezet 130
Erdei Ferenc: Mezőgazdaság és szövetkezet. A mezőgazdasági és szövetkezeti fejlődés kérdései. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959. 382 old.
A tetszetős külsejű, szakmai és ideológiai kérdéseket könnyedén kezelő
könyv a magyar agrárpolitikai és szövetkezeti irodalom figyelmet érdemlő alkotása. A szerző – Erdei Ferenc, az ismert író, szociológus és politikus – könyvének első részében feltárja azokat a mélyebb közgazdasági és
technikai összefüggéseket, amelyek az utolsó másfélszáz esztendő során
az európai mezőgazdaság fejlődését irányították. Adatokat találunk benne
a különböző termelési ágak, a gépesítés és a termelékenység fejlődésére,
az egyes országok birtok–szerkezetének alakulására. Bár az adatok legtöbbször csak jellemző tüneteket árulnak el, de a forrásmunkák gondos
felsorolása lehetővé teszi a részletesebb érdeklődés kielégítését is. Második felének anyaga a szövetkezés történetét és különböző fajtáit mutatja
be, ugyancsak világviszonylatban. Külön kitér a szövetkezeteknek a mezőgazdaságban betöltött szerepére. Behatóan foglalkozik a mezőgazdasági szövetkezetek rendszerezésével is. Eltekintve politikai szempontból
célzatos megállapításaitól, a könyvnek ez a része is komoly tájékoztatóés forrásmunkának számít. A könyv harmadik része a mezőgazdasági
szövetkezeti fejlődés időszerű kérdéseire keres választ. Erdei a paraszti
jövendőnek egyébként szerteágazó és sok adatszerű felsorolást igénylő
kérdését úgy tálalja, hogy szakmai szempontból könyve mindvégig érdekfeszítő olvasmány marad, amely kiemelkedik a hasonló jellegű hazai
szakmunkák közül.
A könyv figyelemreméltó értékeit azonban erősen rontja a helyenként
nehézkes, elvont stílus. Az elméleti jellegű tárgy és sok idegen forrásmunka használata megnehezíti a fogalmazást, de mégsem menti fel az írót
a közérthetőség követelménye alól. Helyenként nyolc–tíz soros mondatait
újra kell olvasni, hogy megértsük. Erdei ugyan sohasem volt jó stílusú író,
de mintha a kommunista tolvajnyelv még jobban rontotta volna kifejezőkészségét.
A könyv egyik legnagyobb érdeme, hogy széleskörű külföldi, főleg
angol, amerikai, német és orosz forrásmunkákra támaszkodik. Rendszerező, kiértékelő és összehasonlító tárgyalási módszerének kétségtelen eré130
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nye, hogy az aránylag kevés, de jól megválogatott adattal ügyes nagyvonalúsággal bánik. Az olvasó azonban időnként nem tud szabadulni attól a
gyanútól, hogy a túlzottan átfogó szemléletre való törekvés a tények meghamisítása érdekében történt. Erdei könyvének, illetve a benne kifejezésre
jutó szellemi magatartásnak megtévesztő jellege mégsem ebből ered.
Erdei könyvének nagy hiányossága, hogy kimaradt belőle a termelést
alakító tényezők közül a leglényegesebb: az ember, akinek érdekében
világszerte valóban szükség van egy történelmi méretű agrárpolitikai átalakulásra.
A történelmi materializmus alapján gondolkodó emberek agyának jellegzetes tudatferdülése, hogy számításukból kihagyják az embert, mint
történelemalakító tényezőt. Erdei könyvében az úgynevezett kapitalista és
kollektív világ agrárszerkezetében érvényesülő törvényszerűségek párhuzamából kimarad például az a kétségtelen tény, hogy a nyugati világ gazdasági és szociális életének sok negatív jelenségét a társadalmi és állami
szervek az ember jogainak figyelembevételével időnként kijavítják. Ez a
nyugati fejlődés törvénye. Ugyanakkor Erdei nem vesz tudomást arról
sem, hogy a szovjet világ mai agrárszerkezetének kialakulása egyáltalán
nem a szabadon érvényesülő gazdasági és politikai tényezők működésének eredménye, hanem kizárólag a hatalmi és más természetű erőszak
alkalmazásának következménye. A könyv tárgyilagossága bizonyos vonatkozásokban tagadhatatlan. Vegyük például a világ mai mezőgazdasági
helyzetének általános értékelését: „A Föld mezőgazdasága a jelenkorban
azt a képet mutatja, hogy a mezőgazdasági technika legmagasabb színvonalát képviselik egyfelől a legfejlettebb tőkés ipari államok, tehát a nyugat–európai országok, valamint Észak–Amerika és Ausztrália, másfelől a
Szovjetunió. E legfejlettebb mezőgazdaságú országok mögött a kapitalista
országok sorában Közép- és Dél–Európa, továbbá Dél–Amerika jóval
elmaradottabb szintet képvisel, hasonlóképpen a szocialista tábor országai
sorában a Szovjetunió mögött a kelet–európai országok”. A lényeges öszszefüggésekben mégsem mutatja a valóságos helyzetet, nem tárja föl sem
a nyugati, sem a keleti agrárfejlődés igazi törvényszerűségeit.
Következetesen lebecsüli azokat a nyugati és indiai kísérleteket, amelyek megoldást keresnek a kor nagy agrárpolitikai kérdésére: hogyan lehet
az emberi természethez kötött magántulajdon és a technikai fejlődés következményeinek megfelelő nagyüzemi termelés között szintézist teremteni. Feltűnő, hogy forrásmunkái közül épp azok hiányoznak, amelyek
ugyan nem tagadják az európai agrárszerkezet átalakulásának szükségességét, de a megoldást az ember természetéből eredő jogainak figyelembe278

vételével keresik. G. Pacyna, a Max Planck Institut agrárszociológiai
részlegének vezetője például világosan megírja a mai agrárválság történelmi hátterét és arra figyelmeztet, hogy annak „aki ma agrárpolitikáról
akar beszélni és többet akar mondani egy pillanatfelvételnél, a mai agrárhelyzetet a tegnapi adottságok és függvények szempontjából kell megítélnie, a jelen problémáit a múltból kiindulva kell mérlegelnie, hogy az így
kialakított álláspontból helyes következtetéseket vonhasson le a jövőre” 131.
Erdei ugyan visszanyúl a múltba, de csak másfél századnyira. Számításon kívül hagyja az európai falusi életformának azt a közösségi rendjét,
amelyből kiindulva jutott el a mai individuális és válságos állapotába.
Nagyobb történelmi távlatban természetesen a kiértékelés, a következtetés, tehát az eredmény is más lenne. A közösségi termelési forma keresésében a szövetkezet ugyanis meglehetősen kései kezdemény, amelyről
felületesen nem nehéz kimutatnia, hogy az úgynevezett kapitalista és szocialista rendszerben is csupán átmeneti jelenség. A nyugati szövetkezeti
életnek megvannak az Erdei által is felhozott belső nehézségei,
elökonomizálódó jellege tagadhatatlan, de mégis kifejlőben lévő mozgalom, amelyről egyébként a szerző is kénytelen elismerni, hogy még a termelés közös formáinak kérdésében is mutat fel eredményeket.
De a mai nyugati fejlődés nem illik bele Leninnek a szövetkezetekről
szóló tételeibe, amelyeket Erdei magáénak vall. Szerinte Lenin felfogásában „a szövetkezet lehet a magánkapitalizmus, az államkapitalizmus és a
szocializmus intézménye, s mindegyik rendszerben egy közös vonása
van: kollektív vállalat”.
Lenin nyomán sem a kommunisták, sem Erdei és sem a hozzá hasonló
írók nem tudnak különbséget tenni a „kollektív” és a „közös” igazi tartalma között, pedig ezen múlik minden. A „kollektív” szervezetben
ugyanis a tagok egyedisége gazdasági és személyi vonatkozásban egyaránt megsemmisül. A „közösben” viszont az önmagukban is teljes értékű
egyedek szabadon társulnak és emberi természetükben rejlő jogaikból
csak annyit adnak föl, amennyit a közös jó érdeke megkíván. Az igazi
közösség fogalmával ellentétben van a szövetkezeti demokráciának Erdei
által megfogalmazott ilyen értelmezése is: „További lényeges vonásuk a
termelőszövetkezeteknek a kollektív szövetkezeti vezetés és munkaszervezet, más szóval a szövetkezeti demokrácia megvalósulása. Ez a szövetkezeti demokrácia, illetőleg szövetkezeti önkormányzat elveiben teljesen
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megegyezik a kereskedelmi szövetkezetekben megvalósuló szövetkezeti
demokráciával, mégis minőségi különbséget jelent az az eltérés, hogy
ezeket az elveket nem a tagok gazdasági és a közös szövetkezeti szervezet
viszonyában kell alkalmazni, hanem közös üzemben a kollektív munka
keretein belül”. Vagyis a kollektív termelési rendben a szövetkezeti tag
üzemegysége, tulajdona és személyisége nem biztosit semmilyen jogot a
gazdasági ügyek vitelében. Legfeljebb az üzem lényeges kérdéseit nem
érintő munkarendhez szólhat hozzá az ilyen szövetkezet tagja.
Erdei figyelmen kívül hagyta többek között a nyugat–európai politikai
és gazdasági integrációs törekvésekben rejlő hatóerőt is, amely mind erősebben szorítja a mezőgazdaságot az eddigitől eltérő, de az emberi jogok
tiszteletben tartásán alapuló megoldások felé. H. Priebe német agrárszakíró szerint: ,,A népek közötti gazdasági integráció korának gazdasági és
szociális integrációhoz kell vezetnie az országokon és a tájakon belül is.
Ennek az integrációnak nem lehet célja, hogy az emberek a termelési
központokba vándoroljanak, hanem hogy a tőke jusson el a fejlődésben
elmaradt területekre és a közösség érdekében vállalkozzék átalakításukra” 132.
Az igazi közösség társadalmi és gazdasági védelmet nyújt az embernek
az állam és a társadalom individuális és kollektív túlkapásaival szemben.
Ugyanakkor megteremti a magántulajdonnal járó jogok és kötelességek
helyes egyensúlyát és így biztosítja az ember személyiségének kiteljesedésén kívül a nagy termelési, illetve üzemi egységekbe való beilleszkedését is. Itt kerülnek összeütközésbe az igazi közösségi megoldások a kommunista észjárással.
Erdei észjárását annyira megköti a lenini elmélet, hogy az emberi személyiségből eredő jogokat, azoknak a gazdasági formák újjáalakításában
érvényesülő hatását képtelen számításba venni. Könyve mégis jelentős
állomás az agrárpolitikai útkeresésben, a világ mezőgazdasági helyzetének felmérésében.
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CZIGÁNY LÓRÁNT
Thália főpapja 133
László Anna: Hevesi Sándor, Gondolat, Budapest 1960.
A modern magyar színjátszás 1904-ben kezdődik a Thália Társaság megalapításával. A színpadi művészet megújításáért folytatott mozgalom szellemi vezére Hevesi Sándor. A Társaság Ibsen, Strindberg, Hauptmann,
Shaw, Gorkij bemutatásával és újszerű rendezésével igyekezett a
magasabbrendű dráma életképességét bebizonyítani. Hevesi már ekkor
lefektette azokat a rendezői elveket tanulmányaiban (A színjátszás művészete, Az előadás művészete), melyeket mint a Nemzeti Színház igazgatója vitt diadalra. Magyarországon Hevesi fellépéséig nem látták világosan,
hogy a színházi előadás sikere a rendezőn áll vagy bukik. Hevesi megmutatta, hogy a jó rendezőben a tudós, a festő és az építész képességeiből is
kell lenni, de a legfontosabb, hogy sok legyen benne az íróból és a színészből. A darabot sokszor az íróval szemben kell megvédeni a színpadon, mert az író nem mindig számol a színpad összes lehetőségeivel. A
rendező, aki a színpadon van otthon, csak úgy tudja a produkciót egységbe foglalni, ha színészi fantáziával is rendelkezik. Így a rendezőben lappangó színész az írott szót színpadi valósággá varázsolja. Hevesi nem
esett túlzásokba, szemben állt Reinhardttal, aki szerinte a rendezői virtuozitás túlkapásainak iskolapéldája, mert minden mozdulatot hangot ráerőszakol a színészre, aki így akaratának csupán passzív kivitelezője.
Hevesi elméleti munkái újságokban, folyóiratokban kallódnak, csupán
néhány tanulmánykötete jelent meg életében. László Anna az első, aki
vaskos monográfiájában – miután Hevesi írásait és a rávonatkozó cikkeket fáradságot nem kímélve áttanulmányozta – azzal az igénnyel lép fel,
hogy Hevesi életművét összefoglalja és értékelje.
Hevesiről már életében megállapították, hogy nem egy, de több ember.
Író, újságíró, színikritikus, rendező volt egyszerre, csodálatos munkabírással, mintha csak a reformnemzedék valamelyik óriásának energiája
serkentette volna hihetetlen munkatempóra. Ezért monográfiában követni
sokoldalú munkásságát nem kis feladat és sokoldalú szaktudást igényel.
Sajnos az eredmény – a szándék és elvégzett munka bármennyire is dicsérendő – nem kielégítő. László Anna birkózik az óriási anyaggal (a kötet
végén lévő Hevesi–bibliográfia, melyet Staud Géza állított össze, több
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mint 80 oldal!), de csak olyan rendszerbe tudja foglalni Hevesi életművét,
mely természetellenes. Meglehetősen merev „előregyártott elemekből”
álló rendszerbe próbálja Hevesit „beskatulyázni.” (Pontosabban Hevesi
minden egyes cselekedetét külön–külön lemérve, azokat különböző címkéjű skatulyákba kénytelen „belegyömöszölni”. S ezt a „gyömöszölést”
az egész könyvben élvezheti vagy szánhatja az olvasó.) Az írónő szerint
Hevesi élete tele van kiengesztelhetetlen ellentmondásokkal; misztikusan
vallásos, ugyanakkor van érzéke a társadalom szociális problémái iránt.
Dózsáról, illetve 1514-ről ír darabot, amelyben nem Dózsa a tragikus hős.
Egész életében vonzódik a középkori misztériumjáték jellegű darabok
színpadtechnikai problémáihoz. Az írónőt azonban az zavarja a legjobban, amit a környezetrajzról tanult. Tudja, hogy az egyének érzékenyen
reagálnak „koruk politikai és társadalmi valóságára”. Ezt úgy értelmezi,
hogy egy Hevesi monográfiában rövidebb, hosszabb bekezdéseket kell
írni az 1905-ös és 1917-es orosz forradalom, az 1930-as tüntetés vagy a
dolgozók békevágyáról a harmincas évek fasizálódása idején. Sajnos ezek
a környezetrajzok kissé „kilógnak” Hevesi környezetéből. Nem azért,
mintha Hevesi a művészet elefántcsonttornyából figyelte volna a világ
folyását, hiszen mint a Nemzeti Színház igazgatója ezt nem is tehette,
hanem azért, mert végtelenül egyszerűek, s sokszor annyira vulgárisak,
hogy az olvasó nem is tudja, László Anna vagy a szemináriumvezető helyett pironkodjék-e. László Anna, mikor a Nemzeti Színház első világháború alatti helyzetének elemzése közben a Monarchia 1916-os béke jegyzékéről értekezik, ilyen korszakalkotó megállapításokat tesz „ ... az Antant azonban nem hajlandó a központi hatalmak kívánságait elfogadni...
ezért elutasítja a békejegyzéket. A munkásosztály viszont elutasítja a háborút, napirenden vannak – az egyenlőre csak kisebb méretű – megmozdulások, háborúellenes tüntetések. A forradalmi elszántság izmosodik,
hogy azután majd az osztályharcra kedvezőbb viszonyok között, forradalmi tettben csúcsosodjék ki”. Ezt azért meséli el, mert Hevesi „Hadifogoly” című darabjában „némileg tükröződnek a legfrissebb háborús események”. De csak némileg, mert ,,... az a baj, hogy nem ismervén a béke
megteremtésének feltételeit, uralkodók összebékítésével, házasságával old
meg történelmi konfliktusokat, és idilli, társadalmilag meg nem valósítható vágyálmokhoz menekül.” (t. i. a Hadifogolyban, mely 1526-ban játszódik.)
A monográfia kitűnő részei, ahol nem kell ítéletet mondani, hanem
csak kondenzálni Hevesi elveit a rendezésről és művészetről. Anélkül,
hogy kozmopolitasággal vádolná Hevesit, ahogy ezt a Horthy rendszer
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vaskalaposai tették, és amit nagyon helyesen kiemel László Anna, kitűnően megrajzolja Hevesi rendezői pályája zenithjét, a híres Shakespeare és
Moliere ciklusok rendezését. Hevesi világviszonylatban is az egyik legjobb Shakespeare rendező, s hogy nem lett belőle, mint ahogy lehetett
volna, „Sir Alexander Hevesi”, talán egyik legértékesebb emberi tulajdonságáról tesz tanúbizonyságot. Itthon maradt „Mucsán”, de nem lett
belőle mucsai, hanem a közéletben uralkodó mucsai szellemmel dacolva,
európai színházat csinált. Urbánus volt anélkül, hogy a Tiborcokat és
„együgyű, csacska dalaikat” lenézte volna; népies volt, de európai is.
Dosztojevszkij mondta Gogoljra, hogy „mindannyian az ő Köpönyegéből
bújtunk elő”. Hogy Hevesinek milyen szerepe volt a magyar színpadi
rendezésben, azt már a kortárs nekrológíró is észrevette; „Aki ma Magyarországon színház iránt érdeklődik, az majdnem kivétel nélkül tanítványa akkor is, ha véletlenül nem tud róla.”
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GOMBOS GYULA
Nemzedékváltás Washingtonban 134
Ezerkilencszázhatvanegy sokmindenről lesz nevezetes. De egyik nevezetessége minden bizonnyal az marad, hogy az Egyesült Államok korban
legidősebb elnökét, a hetvenéves Eisenhowert felváltotta a korban legfiatalabb, a negyvenhárom éves Kennedy. Minden új elnök, emberi és politikai adottságaival, több–kevesebb változást szokott hozni magával. Most
is: a Republikánus Pártot a Demokrata Párt váltotta föl; Eisenhower inkább konzervatív volt, Kennedy inkább liberális; Eisenhower plebejus
származat, Kennedy patrícius; Eisenhower mindvégig megőrzött magában
valami vidéki ízt, Kennedy jellegzetes nagyvárosi ember; Eisenhower
hivatásos katona, a második világháború hőse, akit példátlan népszerűsége szinte akarata ellenére emelt az ország élére; Kennedy hivatásos politikus, aki az amerikai közélet szövevényein át szinte példátlan céltudatossággal küzdötte föl magát a Fehér Házig; Eisenhowernek a politika a
nemzet által reá rótt kötelesség volt elsősorban, melynek lelkiismeretesen
eleget kívánt tenni; Kennedynek a politika szenvedély, mint írónak az írás
vagy színésznek a színpad: az emberi alkotás egyéni hajlam szerint választott formája.
A változás igazi jelentőségét, azt hiszem, mégsem ezekben az ellentét–
párokban kell látnunk – ezekhez hasonlók majdnem minden kormányváltásban kimutathatók, különösen az annyi színből és ellentétből összetett
Amerikában –, hanem abban a majdnem harminc évnyi korkülönbségben,
mely a visszavonuló elnököt a hivatalba lépőtől elválasztja. Ez a három
évtized ugyanis arról tanúskodik, hogy ezalkalommal nemcsak ellenlábas
pártok és sok tekintetben ellentétes egyéniségek váltották egymást, hanem
nemzedékek is. A történelmi változás mechanizmusa sohasem eszméken
görög, hanem egymást váltó nemzedékeken. Egy kor arculatának változásához sokminden hozzájárulhat. A lényeg azonban mindig az életérzés
megváltozása, mely új körülmények közé születő új nemzedék élményeiből fakad, Kennedy gondolkozásában és stílusában jobban hasonlít Nixonhoz, mint Nixon Eisenhowerhez vagy Kennedy Trumanhoz. S e nyilvánvaló hasonlóságok és eltérések magyarázata a nemzedék–azonosság,
illetve a nemzedék–különbség. Kennedyvel határozott tudatossággal új
nemzedék lépett az amerikai történelem színterére. Nagyobb távlatban
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alighanem ez a tény a leglényegesebb eleme a Fehér Házban történt változásnak.
Ez a nemzedék már a viharos és válságoktól rázott huszadik században
született, s eltérően a tizenkilencedik század fiaitól, nem nagyon hiszi,
hogy a holnap szebb kell legyen, mint a ma, pusztán azért, mert a haladás–hit jámbor matematikája ezt így írja elő. Ezt a nemzedéket, ahogy
Kennedy maga is jellemezte, háborúk nevelték s utána egy hideg és kemény béke edzette. A huszadik század második felének szellemi és politikai éghajlatát ez a hideg és kemény béke szabja meg, s az új történelmi
helyzet egyik lényege éppen az, hogy ez a legtöbb, amit egyáltalán remélni lehet!
Ez már az atomkor, méhében a káprázatos technikai csodákkal s égboltján a teljes megsemmisülés gólem–árnyával. S aki nem tudja megszokni maga fölött a gólemet, az többé sohasem lesz elég szabad, hogy
emberként alkosson tovább és éljen a magukat kínáló csodákkal. A gólem
hisztérikus elutasítása épp oly anakronisztikus magatartás, mint az aranykort hozó tudományba vetett gyanútlan hit. A gólem és a csodák a kor
alapvető valóságai közé tartoznak; csak alkalmazkodni lehet hozzájuk és
okosan élni velük, de arra már nincs mód, hogy az ember megszökjön
előlük. Ez az alkalmazkodás nem igényel eddig soha–nem–látott új erényeket – ha igényelne, reménytelen lenne a helyzet –, de mindenképp
megkívánja a régi erények új ötvözetét. A régi vágású huszáros bátorság
adott esetben, például nemcsak élet-, hanem emberiség–veszélyes is lehet;
de a merő polgár–józanság aligha vezethet máshová, mint a lassú öngyilkossághoz. Semmi biztosíték nincs arra, hogy az új nemzedék képes lesz
az erények új ötvözetére, melyben bátorság és józanság, képzelet és valóságérzék, tetterő és türelem, lelemény és kitartás jobban egymásra lesznek
utalva, mint eleddig bármikor a történelem során.
Van azonban e nemzedéknek egy–két olyan tulajdonsága, mely alkalmassá teheti, hogy biztonságosabban mozogjon az új történelmi égalj
alatt. Tagadhatatlan, hogy általánosságban színtelenebb és ösztövérebb,
mint az előtte járó, de kijózanultabb és valóság–tisztelőbb is, szemléletében tárgyszerűbb, módszerében célratörőbb s felelősség–tudatában közösségibb gondolkozású. Kennedy tudatos hangadója ennek a nemzedéknek s
jellemző tulajdonságait elég szerencsésen egyesíti magában. Nem fél a
beköszöntött új időktől. Úgy látszik, elég kemény és hideg ahhoz, hogy
otthon érezze magát e keményedő és hidegedő korban. Nincs benne semmi nosztalgia a múlt iránt. Beiktatási beszédében mondta, hogy a maga
részéről a múlt egyetlen korszakával sem cserélné föl a jelent. Kihívást lát
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benne, melyen érdemes próbára tennie az erejét. S mindig több esélye van
annak, akinek gyönyörűsége telik a próbatételben, mint aki csak kényszerűségből vállalja.
*
Az átlag politikus, mennél átlagabb, annál inkább, lenézi az írót. Úgy
véli, hogy ő maga csak azért nem ír – s talán nem sértünk közérdeket, ha
eláruljuk, hogy nem is olvas –, mert nem ér rá. S ez így van, sajnos, mindenütt a világon; e tekintetben nagyon kevés a különbség a diktatúrák és a
demokráciák között. Ezért volt üdítő látvány, amikor Kennedy beiktatásán, fönn a díszemelvényen, az öreg Robert Frost, Amerika egyik legkiválóbb költője,, oda botorkált a mikrofonhoz, hogy verset mondjon az új
elnök tiszteletére. S a jelenet talán még szebb lett azáltal, hogy a redős
arcú, reszkető kezű poéta majdnem belesült ünnepi szereplésébe. A vad
szélben nem tudta, mire ügyeljen jobban, a kalapjára-e, a szemüvegére
vagy a kéziratára, mert mind a hármat el akarta ragadni a szél. De némi
küszködés után mégis csak föltalálta magát, kéziratát, az ünnepi verset,
szépen zsebre tette s emlékezetből elmondta egyik régi költeményét. Robert Frost nem véletlenül került az elnöki beiktatásra. Mindketten Massachusettsből valók s Kennedy régi tisztelője a költőnek. S az is köztudomású, hogy az elnöknek legalább annyi író és művész barátja van, mint
politikus. S talán nem írói elfogultság, ha úgy véljük, a többi közt ez is
egyik jele annak, hogy Kennedy több,, mint átlag–politikus.
De az már mindenképp mértéke a politikusnak, hogy kiket választ
munkatársakul, Azt a kívülálló is könnyen megállapíthatja, hogy Kennedy
válogatási szempontjai közt nemigen játszott szerepet a politikai népszerűség vagy a pártmunkában szerzett érdem, sokszor még az sem, ki melyik párthoz tartozik, vagy tartozik-e párthoz egyáltalán. Dillon, aki az
Eisenhower kormány tagja volt, kapta a pénzügyet. McNamara, a Ford
Művek ifjú vezérigazgatója, aki sohasem politizált s a választások alatt
mint szavazó polgár republikánusnak regisztráltatta magát, lett a honvédelmi miniszter. A külügyek élére került Rusk ugyan demokrata érzelmű,
de jelentősebb szerepet a pártban sohasem játszott. Kennedy munkatársainak egy részét, köztük Ruskot és McNamarát is, úgy választotta ki,
ahogy egy nagy vállalat keres egy bizonyos posztra megfelelő embert. Az
elnök körül a választások után valóságos kis kutató intézet működött rátermett emberek felkutatására. Hosszú listák készültek minden fontosabb
kormányzati állás betöltése tekintetében. Aki komolyabban számbajött,
annak – sokszor az illető nem is tudott róla – aprólékosan földerítették
eddigi pályáját, képzettségét, emberi és szakmai értékeit és teljesítménye286

it. Így szűkítette az elnök jelöltjei körét, míg végül döntött valaki mellett.
Kennedy sem Ruskot, se McNamarát nem ismerte személyesen a választás előtt.
Kennedy munkatársaira két dolog jellemző. Az egyik, hogy fiatalok!
zömükben az ő nemzedékéhez tartoznak; a kormány tagjainak átlagos
életkora, például, negyvenhét év. A másik, hogy sok közöttük a kimagasló szakember, a szorosabban vett intellektuel, aki rangját nem a politikában, még kevésbé politizálással szerezte, hanem szellemi teljesítménnyel.
Ezek közül jónéhánynak a neve és munkája az Egyesült Államok határain
túl is ismert és megbecsült. George Kennan, például, legalább olyan kiváló tudós, mint diplomata. Ma a nyugati világ egyik legképzettebb szovjet
szakértője. Pályafutása során szolgált Rigában, Tallinban, Moszkvában,
Bécsben, Prágában, Berlinben és később megint Moszkvában, így nemcsak a szovjet világot ismeri jól, hanem Közép- és Kelet–Európát is. A
negyvennyolc utáni amerikai külpolitika jórészt az ő úgynevezett
containment elvén (nem ellenséges, de határozott magatartás minden
szovjet terjeszkedési kísérlettel szemben) nyugodott. Legjelentősebb tudományos munkái: a „Russia Leaves the War” és a „Decision to
Intervene”. E két kötetben,, mely voltaképpen egy mű, az 1917–20. közötti szovjet–amerikai viszonyt dolgozza föl igen részletesen. De jelentős
munka az „American Diplomacy, 1900–1950” és a „Russia, the Atom and
the West”, mely 1958- ban Angliában tartott s nagy port felvert előadásait
foglalja magába. Kennedy most belgrádi követnek nevezte ki Kennant,
ami részben utal arra is, hogy az új elnök milyen jelentőséget tulajdonít
Jugoszlávia szerepének.
Aztán itt van két világhírű közgazdász: Walt Witman Rostow és John
Kenneth Galbraith. Mind a kettő több, mint szaktudós, szemléletük sok
eredeti és elgondolkoztató filozófikus elemmel van átszőve. Rostow a
többi közt azt kutatja munkáiban, hogy a „stages of growth”, a gazdasági
növekedés egymást követő alapfokai, mennyire befolyásolták a múltban
és mennyire befolyásolhatják a jövőben a történelem alakulását, illetve
milyen politikai alternatívák elé állítják az illető társadalmat. Számunkra
talán az a legérdekesebb megállapítása, hogy az orosz társadalom elérte a
gazdasági növekedésnek azt a fokát, ahol ipari teljesítő képessége jóval
meghaladja a minimális emberi szükségletek kielégítését. Ezzel válaszút
elé került: befelé használja-e föl ezt a képességet s akkor lesz belőle életszínvonal: kényelem és jólét a kisember számára –, ezt az utat választotta
az Egyesült Államok a század első évtizedeiben! vagy kifelé fordítja s
lesz belőle félelmes imperializmus, magára és másokra nézve tragikus
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következményekkel –, ezt az utat választotta a két háború között Németország és Japán. Rostow legújabb könyve, a .„The Stages of Economic
Growth, A Non–Communist Manifesto” az egyik legtöbbet emlegetett
könyv ma a fiatal értelmiségiek körében. 135 A kiváló tudós jelenleg a fehér–házi agy tröszt egyik befolyásos tagja.
Galbraith-t jobban, érdekli a kortárs társadalom, mint a történelem menetének kielemezhető törvényszerűségei, ö még kevésbé dogmatikus,
mint Rostow. Egyik gyakran ismételt tétele, hogy a tegnap alkotó igazságai a ma halott sémái lesznek, melyektől meg kell szabadulnunk, hogy az
időközben kialakult új körülményeket a maguk valóságában lássuk. Első
nagy könyve a, „The Great Crash”, mely a huszonkilences gazdasági válság okait elemzi, ma már az amerikai közgazdasági irodalom klasszikusai
közé tartozik. S a néhány évvel ezelőtt megjelent „The Affluent Society”
Amerikán kívül is nagy föltűnést keltett. 136 A „The Affluent Society” az
amerikai s általában a nyugati társadalom egyik legtalálóbb elemzése.
Egyik megállapítása, hogy a nyugati közgazdasági gondolkozás olyan
elvekhez és elképzelésekhez ragaszkodik, melyek a maitól merőben eltérő
helyzetben alakultak ki. Akkor a helyzetet, mint a történelem során eddig
majdnem mindig, az általános szegénység s kevesek gazdagsága jellemezte. A nyugati világ e múlthoz viszonyítva ma példátlan életszínvonalú,
anyagiakban bővelkedő társadalmakból áll, ahol sokminden lehetséges,
ami azelőtt elképzelhetetlen volt. Ahelyett, hogy csak dolgokba fektetnénk be, mondja Galbraith, mindinkább az emberbe magába kell befektetnünk: egészségébe, nevelésébe, képességei fejlesztésébe, mert hosszú
távon, emberi értékeket teremve, ez fizet a legtartósabb valutában.
Galbraith követ lett Indiában, melyet Kennedy a jövő alakulása szempontjából kulcsországnak tart.
Jelentős tagja még az elnök körüli tanácsadó agytrösztnek két fiatal tudós: Arthur Schlesinger Jr. és Henry Kissinger, mindketten még Kennedynél is fiatalabbak, de hírnevük, nem indokolatlanul, már túlnőtt a szorosan vett szakmai körön. Schlesinger történész, munkásságának központi
területe a roosevelti kor. Főműve a „The Age of Roosevelt”, melyből idáig két hatszáz oldalas kötet jelent meg. Schlesinger ezen felül, híven Roosevelthez, a haladó politikai törekvések egyik legradikálisabb szellemi
képviselője Amerikában. Haladás és radikalizmus itt sokmindent jelent,
attól függően, hogy miről van szó, de marxizmust nem. Az amerikai politikai nyelvben progresszivnek vagy liberálisnak nevezik azokat a törekvé135
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L: ÚJ Látóhatár. 1960. szeptember–októberi szám.
L: Új Látóhatár 1961. március–áprilisi szám.
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seket, melyeket Schlesinger is képvisel. Lényegük, hogy az egyéni szabadságjogok maximális biztosítása mellett a gazdasági és társadalmi
problémák megoldásában az államnak, illetve a szövetségi kormányzatnak – eltérően az európai liberalizmustól – nagyobb szerepet szánnak.
Kissinger a politikai tudományok művelője. Idáig legjelentősebb munkája a „Nuclear Weapons and Foreign Policy”, mely megjelenésekor,
ezelőtt három évvel, igen nagy figyelmet keltett az egész nyugati világban. Egy darabig az amerikai bestseller listán is szerepelt s több európai
és ázsiai nyelvre lefordították. Kissinger könyvében egyfelől azt vizsgálja, hogy a modern technológia milyen hatással van a stratégiai gondolkozásra, másfelől, hogy a kialakuló stratégiai elképzelések hogyan befolyásolják az illető ország külpolitikáját. A többi közt két igen lényegbevágó
megállapítást tesz. Az egyik: az a nagyhatalom, mely katonai biztonságát
kizárólag vagy túlnyomórészt atomfegyvereire bízza, nagymértékben korlátozza külpolitikája szabad mozgását. Mert az ellenfél némi ügyességgel
mindig az elé a választás elé kényszerítheti, hogy vagy az atomfegyverekhez nyúl, vagy politikai engedményt tesz. S mivel az atomháborút feltehetőleg mindenki el akarja kerülni: marad a politikai engedmény. A
másik: szerinte végzetes lehet, ha az egyik atomhatalom a másikat olyan
helyzetbe kényszeríti, ahol annak már egész léte forog kockán: ebben az
esetben ugyanis maximális a kisértés, hogy a megszorított a politikai
megadás helyett az atomháborút válassza. Ami körülbelül azt jelenti,
hogy napjainkban és a belátható jövőben az abszolút megoldások – mind
katonailag, mind külpolitikailag – a józan lehetőségek határán kívül esnek. A „Nuclear Weapons and Foreign Policy” az amerikai külügyminisztériumban és a honvédelmi minisztériumban kötelező olvasmány.
*
A névsort még lehetne folytatni. De talán e vázlatos kép is érzékelteti
Kennedy válogatási szempontjait, a kimagasló szellemi teljesítmény iránti
rokonszenvét s általában azt a szellemi és politikai légkört, mely körülötte
kialakulóban van. Kennedynek azonban szintén megvan a maga, nemcsak
politikai képességein alapuló szellemi rangja. Már szenátor társai közül is
mindig kitűnt műveltségével és szellemi pallérozottságával. Három könyvet írt. Az egyikért, a „Profiles in Courage”-ért 1955-ben Pulitzer–díjat
kapott, ami a legtekintélyesebb irodalmi kitüntetés Amerikában. A könyv
szerzőjének inkább politikai étoszára, mint politikai nézeteire vet fényt.
Az amerikai múlt nyolc alakját mutatja be, többségük ma már alig ismert szenátor a történelem különböző korszakaiból. De ezek nem a teljes
embert és teljes pályát felölelő arcképek. Kennedy alakjait egy–egy drá289

mai helyzetben mutatja be, amint lelkiismeretűket követve szembeszállnak a túlerővel: szenvedélyes országos közvéleménnyel vagy saját választóik szűk és helyi önzésével. Ezek az emberek nem óriások, de óriássá
nőnek egy pillanatra. S ez a pillanat, ami Kennedyt érdekli: az erkölcsi
bátorság győzelme az önérdek fölött, vállalva a népszerűtlenséget, a hajszát és az esetek nagyobb részében a politikai bukást is. Mert e kis drámák nem végződnek erkölcsi igazságszolgáltatással, a hős többnyire igen
prózai körülmények között alul marad. Az ügy, kicsi és nagy, melyben
elbuktak, ma már túlhaladott és érdektelen. De az a tény, hogy Kennedy
megírta történetüket, azt mutatja, hogy helytállásuk ma is a közjót szolgálja, mert mint inspiráció túléli a helyhez és időhöz kötött ügyet. Aki
ismeri az írás lélektanát, tudja, hogy minden témaválasztás egyben vallomás is önmagunkról. Kennedyé is az. Azt már számos alkalommal elárulta, hogy nagyratörő ember. A „Profiles in Courage” arról tanúskodik,
hogy tudja, illetve nagyon meg akarja tanulni, hogy a nagyságnak sokszor
kegyetlen ára van. Könyvében ez a közvetett vallomás a legrokonszenvesebb.
Új könyve, a „Strategy of Peace”, már a választás után jelent meg. Ez
már az államférfi–szerepre készülő politikus gondolkozását tükrözi. A
könyv az utóbbi két évben elmondott nagyobb beszédeit foglalja magába,
helyenként további fejtegetésekkel és magyarázatokkal kibővítve. Kitér
az Egyesült Államok minden nagyobb problémájára bel- és külpolitikai
tekintetben egyaránt. S a fölvetett kérdésekre adott válaszait ma már elnöki programnak tekinthetjük, legalább nagy vonalakban. Így nagyon
tanulságos olvasmány. Bár mindig kockázatos egy–egy sokfelé ágazó
gondolatmenetet leegyszerűsíteni, mégis megkíséreljük a „Strategy of
Peace” főbb tételeit összefoglalni.
1. A jelenlegi történelmi helyzetben a mainál erősebb Amerikára van
szükség, mert végsőfokon ezen az országon nyugszik az egész szabad
világ védelme. Ennek az erősebb Amerikának, Kennedy szerint, a főbb
követelményei: az eddiginél fokozottabb gazdasági növekedés; az egyenlő lehetőség és a gazdasági igazságosság maradéktalan megteremtése
mindenki számára, fajra, korra és hitvallásra tekintet nélkül; a tudományos kutatás nagymérvű fokozása; a nevelési rendszer megerősítése és
további kiterjesztése, mert ettől az ország jövőbeni ereje és haladása függ.
2. Az Egyesült Államok katonai ereje minden kétséget kizáróan a legnagyobb kell legyen a világon, mert csak ez biztosíthatja, hogy végzetes
háborúra ne kerüljön sor. Figyelembe véve azt a súlyos stratégiai hátrányt, mely abból ered, hogy az Egyesült Államok sohasem fog elsőnek
290

ütni: a nukleáris megtorló erőt – rejtett és mozgó kilövő állomások biztosításával – sebezhetetlenné kell tenni, legalább annyira, hogy minden
esetleges támadó világosan lássa: bármilyen erővel támad, a maga pusztulását, megtorlásként, nem kerülheti el. De a megtorlást szolgáló nukleáris
ütőképesség nem elég. Az Egyesült Államoknak képesnek kell lennie
arra, hogy gyorsan és hatékonyan beavatkozzék minden úgynevezett limitált háborúba bárhol a földkerekén. Ehhez modern, nagy tűzerejű, de
mozgékony, könnyen szállítható és sokoldalú konvencionális haderőre
van szükség. E szemlélet második része eltér az Eisenhower–Dulles–
Wilson trió által kidolgozott és képviselt úgynevezett „New Look”-tól,
mely az ország katonai biztonságát a nukleáris készültség elriasztó hatására alapozta s több–kevesebb költségvetési megtakarítást remélt a konvencionális haderő csökkentésétől.
3. A Szovjetunió katonai ereje számottevő tényezője a nemzetközi
helyzetnek. Egy percig sem lehet hinni, hogy Moszkva föladta volna világuralmi igényeit vagy kész lenne jelenlegi birodalmát feloszlatni. De
ugyanakkor – mondja Kennedy – mi sem akarjuk elhitetni Moszkvával,
hogy föladtuk a szovjet uralom alatt élő népek iránti érdeklődésünket s azt
az igényt, hogy előmozdítsuk minden nép békés felszabadulását. Föltételezve, hogy mindkét fél fönntartja céljait, egyben mégis egyet kell érteni:
a béke törekvéseink előfeltétele. Mert minden érdekellentét ellenére
mindkét fél kölcsönös önérdeke az életben–maradás. Ezt azonban veszélyezteti az a tény, hogy az egész világ be van zárva egy circulus viciosus
feszültségébe: a kölcsönös félelem táplálja a fegyverkezési versenyt; e
verseny még jobban kiélezi a már amúgyis meglévő politikai ellentéteket;
s ezeknek az ellentéteknek krónikus megoldatlansága és elmélyülése viszszahatván tovább fokozza a fegyverkezési versenyt. Ha e circulus
viciosust nem lehet valahol áttörni, belső logikája csak a halálba torkolhat. Az áttörés kétféleképpen lehetséges. Elképzelhető a fegyverkezés
valamilyen formájú ellenőrzésének a megkezdésével, mely megkönnyítheti a politikai problémák megoldását; s elképzelhető a főbb politikai
problémák valamelyikének a megoldásával, ami megnyithatja az utat a
fokozatos leszerelés felé. Mindkét kiindulási pontból el lehet érni gyakorlati eredményeket. Nekünk, akik (hiszünk az emberi értelemben és a békés változások lehetőségében – írja Kennedy –, nem szabad föladnunk a
reményt, hogy még a harcias Kreml–politikusok elméje is meg fog világosodni, legalább annyira, hogy lássák: a hidrogén bombák korában a
háború többé nem ésszerű alternatíva. De a Nyugat nem bízhat mindent e
reménykedésre. Kennedy szerint elérkezett az ideje a nyugati magatartás
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megváltoztatásának, melynek lényege legtöbbször az volt, hogy az ellenfél már megtett lépéseire ellenlépésekkel válaszolt; ehelyett kezdeményeznie kell, merészen, bizakodva, leleménnyel, mindig készen az újrakezdésre. S mi hadd tegyük hozzá, hogy ha Kennedy meg tudja találni e
nélkülözhetetlen követelmény gyakorlati kivitelezésének hatékony módját, alighanem a legtöbbet tette, amit nyugati államférfi tehet a maga hazájáért és más népek szabadságáért.
4. Közvetlenül a háború után, mondja Kennedy, a fő probléma Nyugat– Európa volt, melyet külső és belső kommunista hatalomátvétel fenyegetett. Nyugat–Európa fizikai és politikai épségét meg kellett védeni.
Ez sikerrel is járt. Nyugat–Európa ma nemcsak ép, hanem erős is. Időközben azonban Európán kívül – Ázsiában, Közép–Keleten, Afrikában és
Latin–Amerikában – egy hatalmas és összetett forradalom bontakozott ki:
a nacionalizmus, az állami függetlenség, az ugrásszerű népszaporulat, az
iparosodás, a jobb élet utáni vágy forradalmai. Mindez hatalmas területeket nyitott meg a szovjet politika és propaganda előtt. Megengedtük. –
mondja Kennedy –, hogy minket a status quo védelmezőinek tüntessenek
föl; holott az amerikai hagyományok szerint az Egyesült Államoknak
kéne, segítséggel, tanáccsal és megértéssel, e forradalom élére állni. Kennedy szerint az Egyesült Államoknak azonosítania kell magát mindazzal,
ami e forradalomban alapvető emberi igény. S ezt következetesen és folyamatosan kifejezésre is kell juttatnia. Egyfelől az eddiginél nagyobb és
módszeresebb gazdasági segítséggel s e segélynyújtásba be kell vonnia
Nyugat–Európa gazdaságilag erős országait és Japánt. Másfelől olyan
külpolitikával, mely nem sérti e népek fiatal nacionalizmusát és tiszteletben tartja s támogatja semlegességi törekvéseiket. Ezen a ponton Kennedy lényegesen eltér a dullesi felfogástól. Dulles ugyanis azt vallotta, hogy
a nyugati demokráciák és a szovjet kommunizmus mérkőzésében a végső
tét a szabadság, éppen ezért erkölcsileg tarthatatlan e küzdelemben semleges álláspontra helyezkedni. Kennedy mentes ettől a moralizáló s egy
kissé elvont szemlélettől. Filozófiáját e tekintetben így szokta összefoglalni: mi, az Egyesült Államok, nem azt kívánjuk Ázsia, Közép–Kelet,
Afrika és Latin–Amerika népeitől, hogy mindenben egyetértsenek velünk,
de azt el szeretnék várni, hogy a maguk szabadságát legalább annyira becsüljék, mint mi az övékét.
5. Kennedy többször is érinti könyvében a kelet–európai kérdést.
Hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok nem hajlandó föladni a kelet–
európai népek sorsa iránti érdeklődését. Fejtegetései azt tükrözik, hogy ez
az érdeklődés, ami őt illeti, őszinte és komoly: de feltétlenül békés, józan
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is és igyekszik a múlt tapasztalatait s a helyzet adottságait figyelembe
venni. Meglehetősen kritikus elődje idevágó politikája tekintetében. Az a
fölszabadítási politika, melyet nyolc évvel ezelőtt oly büszkén meghirdettek – írja Kennedy –, csapdának bizonyult: a tragikus kelet–német, lengyel és magyar felkelések bebizonyították, hogy nekünk vagy nem volt
szándékunk felszabadítani Kelet–Európát vagy nem voltunk képesek rá –
így az a hamis remény, melyet ígéreteink keltettek, kegyetlenül eltapostatott, A történtek, szerinte, azt bizonyítják, hogy véres forradalmaktól nem
lehet remélni a kelet–európai népek szabadságát. A jövőben tehát a népeket nem szabad olyan tettre buzdítani, mely kimenetelében egyenértékű
lehet a nemzeti öngyilkossággal. Mindebből Kennedy azt a következtetést
vonja le, hogy az az általánosan érvényesnek tartott tétel, amely szerint a
szabadság növekedésének előfeltétele a béke: Kelet–Európára nézve különösen és fokozottan érvényes. Úgy véli, hogy a véres forradalmak helyett a józan reménykedés útja inkább az, hogy előbb–utóbb mások is
követni tudják Lengyelország, Jugoszlávia és Finnország példáját, nem
máról–holnapra, hanem lassan és fokozatosan bújva ki a totális szovjet
uralom alól. Mit tehet a Nyugat e lassú fejlődés előmozdítására? Kennedy
szerint kettőt. Igyekeznie kell könnyebbé tenni, hogy a Szovjetunió, ha
ezt az utat választja, a mérséklet irányában haladhasson: ugyanakkor
olyan nehézzé kell tenni a számára, amennyire csak lehet, hogy visszatérjen a sztálini politikához. Ez az egyik. A másik: segíteni kell, amennyiben
lehet, az egyes keleteurópai népeket, hogy növeljék gazdasági és kulturális függetlenségüket.
Ez szerény, józan és ésszerű elképzelésnek tetszik. De megvalósítására, sajnos, nincs biztos formula. Viszonylagos eredményessége nagy mértékben attól függ, hogy az új elnök esetről–esetre milyen gyakorlati utakat
tud találni kivitelezésére s milyen sikerrel jár politikája a föld többi részén. Mert a föld kicsi lett; rajta minden összefügg.
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KERÉNYI MAGDA
Szabó Magda és a modern regényírás 137
Szabó Magda: Freskó, Magvető, Budapest 1957, 144 old.
Az őz, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1958,
Disznótor, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1960, 259 old.
Az utóbbi években bárom jelentékeny magyar író törte át a nyelvi elszigeteltség és a vasfüggöny kettős határát. Déry Tibor művei iránt tragikus
sorsa keltette fel a figyelmet. Irodalmi méltatása oly sok helyen hangzott
el, hogy most eltekinthetünk ettől. Németh László „Iszony” című regénye,
németül „Wie der Stein fällt” (Steingrüben Verlag, Stuttgart, 1960.) egy
nagy életmű összefüggésébe tartozik, melyről külön tanulmányban kellene elmélkedni.
Szabó Magda „Freskó”-ja 1957-ben Budapesten és tavaly ugyanilyen
címen németül az Insel Verlagnál jelent meg. A „Freskó” magyar és német kiadása közötti időben jelent meg odahaza „Az őz” és a „Disznótor”.
Minden jel arra vall, hogy Szabó Magdának nagy népszerűségre sikerült
szert tennie a magyar olvasók körében, s ugyanakkor a hatalom kegyét
sem vesztette el. Hogy miért, azt talán hálátlan és tapintatlan feladat elemezni, de elkerülhetetlen, ha komolyan akarunk a művel foglalkozni. A
három regény elolvasása után meg kell állapítanunk, hogy az írónő a manapság sokat vitatott modern regényírás rendkívül tehetséges képviselője.
Ez a tény és az írónő nem közönséges sikere megérdemli a diaszpórában
élő magyarok figyelmét is.
A három mű közül Legkorábban a „Freskó” jelent meg, s bár közelebbi ismeretek nélkül nem illő a megjelenési sorrendből következtetéseket
levonni, nem szabadulhatunk attól a benyomástól, hogy talán mégis „Az
őz” volt az írónő első regénye, de nem tette közzé, míg a „Freskó”-val el
nem nyerte a polgárjogot egy polgárinak semmiképpen sem nevezhető
világban.
Mind a két regény főszereplője ugyanannak a figurának egymáshoz
nagyon hasonló változata; sorsuk és alkatuk majdnem azonos. Mind a
kettő ízig–vérig művész lélek, mind a kettő az álmos vidéki életből került
Budapestre. A történet idejében már mint beérkezett, elismert művésznőkkel ismerkedünk meg velük, mindegyikkel pontosan 1954-ben. Svábhegyi, illetve sashegyi villában laknak és onnét vetítik elénk ifjúkoruk
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nyomorúságát, fájdalmait. Politikai magatartásuk azonos, csak temperamentumuk különbözik. „Az őz” Eszterének robbanó és pusztító
megnemalkuvása a „Freskó” Annuskájában veszít szilajságából. Eszter
megveti a fennálló rendszert s maró gúnnyal beszél róla; Annuska tartózkodóan a háttérben marad. Ami „Az őz”-ben az önéletrajz frisseségével és
közvetlenségével hat, az a „Freskó”-ban józanra szürkül, az élek eltompulnak. Ebben a megszelídült formában már nyilvánosság elé lehet lépni.
Majd – a koncesszióval elért biztonság oltalmában – útjára lehet engedni
azt a művet is, amely még az első tűz korlátlan hevével, egy humanisztikus műveltség örökségében íródott. Hogy a közönség miért zárta szívébe
az írónőt, már az eddigiekből is kiviláglik. Jól eshet olyan mai emberekről
olvasni, akiknek legintimebb magánélete és problematikája, ha nincs is
ellentétben a „vonal”-lal, de „ellenséges”-nek minősített világban, vidéki
paplakban, temetőben, társbérlettől mentes budai villában zajlik le. Az
irodalom hivatalos irányítóitól viszont nem lett volna bölcs dolog elnyomni egy ilyen tehetséget, egy írót, aki nem „hallgat”, s akiről ki lehet
mutatni, hogy a sokat szidott, letűnt kor keserű gyűlölettel eltelt ellensége.
Hogy regényeiben ez a pellengérre állított, elsüllyedt világ nem egy mai
ideális rendszer ellentéte, hogy a mai társadalmi rend példás alakjai ezekben a regényekben mellékes szerepet kapnak – afölött türelemmel siklik
el a hivatalos kritika. Mert csak az a fontos, hogy a hősök a néppel együtt
érezve építik a szocializmust, még akkor is, ha ezt merő iróniával teszik.
Akármi is az első két regény hivatalos visszhangjának magyarázata, a
harmadik, a „Disznótor” megjutalmazta ezt a türelmet, mert ebben a régi
világ iránt való gyűlölet oly rikító, a szenvedő hős rokonszenve a kommunizmus iránt oly nyilvánvaló, hogy könyveinek olvasójában felmerül a
kérdés: megtarthatja-e az írónő továbbra is az egyensúlyt a két ellentétes
ízlés kielégítése között. E folyamat érdekes módon művészi szempontból
is megvilágítható: az első két regény ereje a harmadikban már rutinba
megy át, a technikai képesség is kétségessé válik. Az alakok színgazdagsága, amely „Az őz”-ben a legcsillogóbb, a „Freskó”-ban már tompább,
de még élvezhető, a ,.Disznótor”-ban azonban csak fekete–fehér és színtelen között váltakozik. Másszóval: minél nagyobb a politikai engedmény,
annál gyengébb a mű.
Szabó Magda művének időszerűsége ebből a szempontból nem is kíván mélyebb analízist. Az írónő a mai, modem regényírás képviselője,
akit érdemes európai – különösen francia – kollégáival egybevetve tanulmányozni.
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A „Freskó” egy nap története. Egy alföldi kisváros református lelkészének meghalt a felesége. A temetésre megérkeznek a rokonok és a
helybeli hozzátartozókkal együtt készülődnek a temetésre. Elkísérjük a
halottat a sírig, a délután hátralévő részében megismerkedünk a hozzátartozók reakciójával, majd a rokonok elutaznak az esti gyorssal. Ez a cselekmény első síkja, de mind a tíz szereplő közben az olvasó elé tárja
egész addigi életét. Annuska–Corinna a lelkészpár kisebbik leánya.
Gyermekkora óta képzőművész–tehetség. Környezetének megnemértése
és szeretetlensége elől 1945 egyik éjszakáján Pestre szökik, hogy ott kifejleszthesse művészetét és annak élhessen. A temetés napján ennek kilenc éve, azóta csak egy ember tudott róla, Anzsu, igazi nevén Jó Mihály,
a paplak gyári munkásból lett mindenese. Annuska mindazt a szeretetet,
amit szülei megtagadtak tőle, erre a művészi készséggel megáldott ezermesterre ruházta kora ifjúsága óta; a magányos öreg cseléd pedig egész
animális gyengédségét, végül még nyomorúságos anyagi eszközeit is Annuskára pazarolta. Meg kell jegyezni, hogy ez a rokonszenves „népi” alak
hallani se akar arról, hogy most, amikor alig van betevő falatja, visszamenjen a gyárba, vagy akár átengedje a faragványait bizományba valami
hivatalos folklorisztikai intézménynek. Annuska, aki jelenleg egy svábhegyi villában él együtt egy festővel, ezt ugyan megteszi, de csak azért,
hogy jelentékeny festményeit – melyekről sejtjük, hogy nem a „munka
hőseit”, hanem megálmodott mitikus témákat ábrázolnak – ne kelljen a
rendszertől organizált művészi nyilvánosságnak átengednie. A harmadik
plasztikus figura Annuska apja, egy nagy karriert remélő, Genfben kiképzett lelkész. A sok csalódás és sorscsapás gyűlölködő, kicsinyes, ingerült
emberré tette. Legnagyobb ellensége veje, a „békepap”, aki miatt nyugdíjba kényszerült. A fiatal lelkész idealizmusból kommunista, az örökbefogadott árva rokonfiú opportunizmusból az. Megismerjük Annuska nővérét, Jankát is, továbbá az elhunyt papné „reakciós” édesanyját, a fiatal
papék nyolcéves kislányát és Katit, az öreg szolgálót. Közvetve kibontakozik a halott alakja is, akiben Annuska születésekor az elnyomott érzékiség, egy nehéz szülés, meg gyermekkori traumák elmebetegséget váltottak ki, úgyhogy haláláig zárt intézetben volt. Annuska nemcsak a temetésen a főszereplő, hanem a család minden tagjának az életében ő a legmaradandóbb élmény. Szökése óta a feszültségek egész sorát okozta s ezek a
temetésekor kirobbannak. A többi szereplő élete csak mint ennek az
exploziónak következménye folytatódhat. Az írónő nagy tehetségéről
tanúskodik, hogy ezt a szubsztanciális létet és robbantó anyagot rendkívül
egyszerű mozdulatokkal, szavakkal és tettekkel tudja ábrázolni. Annuska
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a legautentikusabb alak. A többiek fokozatosan veszítenek meggyőző
erejükből. Egyre inkább konstruáltak, a tipikus genre–figuráktól egészen
az „Árvá”-ig, aki már csak absztrakciója a haszonleső, jellemtelen opportunistának. Az még elhihető, hogy egy puritán pap csak keserűséget tud
érezni a maga családjával szemben, mert bennük fő életcélja – a püspöki
rang – akadályait látja. Az őrült lelkésznét is ki lehetne elemezni azoknak
a mélyebb dimenzióknak az alapján, amelyekre az írónő utal. A léha
nagymama már sekélyebb háttér előtt finnyáskodik a temetés napján a
zord paplakban, de még mindig „valaki”. A többiek azonban már csak
statiszták, minden háttér nélkül.
„Az őz” hősnője, Eszter színésznő. Ábrázolása egymaga bizonysága
Szabó Magda írói erejének és tehetségének. A színészi létnek ez az aspektusa viszi, tartja az egész művet. Mellette szenvedély, élet, halál, világtörténeti vagy mindennapi események csupán másodrendűek. Annuskáról
elhisszük, hogy nagy festőnő és ügyeskezű iparművész, de Eszter alakításai megrendítenek. Eszter élete kudarcot vallott, mihelyt nem mint színész
élt. Nála a közvetlen reakciók valamiképpen mindig hazugok, ő csak akkor valódi, amikor „játszik”. S csak ez az énje tud a világgal és emberekkel sikeresen érintkezni. Szülei, barátai, szerelme, egész környezete mindig mást látott benne, mint ami őt igazán mozgatta; ezt viszont Eszter
nem tudta megmutatni, mert erre az „igazi”-ra az életben nem volt kifejezési eszköze. Gyermekkora óta csak a színjátszásban tudta igazán kifejezni magát. Az őszinteségnek egy új dimenziója nyílik fel Eszter alakjában
s ezt a dimenziót nem is lehetne másképpen megvilágítani, mint éppen
ezen a regényalakon keresztül. A hősnő maga tárja fel a tradicionális értelemben vett „valódi” és az ő egyszeri, csakis rá, Encsy Eszterre érvényes
énjét és életét. Pár óra leforgása alatt meséli ezt a sírba, ahova az
előttevaló napon temették a kedvesét. Eszter művészi magatartásának
önéletrajza a legvilágosabb példája, melyet a színház személyzeti főnöke
számára kell megírnia. Már az maga ínycsiklandó, hogy életrajzáról van
szó, hiszen az életrajza az, amit most nekünk olvasóknak elmond ebben a
regényben. (Hasonló művészi fogással él Alain Robbe–Grillet, amikor
„Jalousie” című regényében az elbeszélő a trópusi ház redőnyén keresztül
leselkedik be és mondja el egy féltékenység történetét.) Az elmondott
epizód a curriculum vitaeről egyúttal a regény lényegébe világít bele. Eszter minden hivatalos dolog iránt való méla utálattal nekiül elkészíteni az
életrajzát. Ebben egyébként nagy rutinja van, hiszen annyiszor kellett már
megírnia. Mikor először nyújtotta be, megírta a történelmi valóságot: a
végtelen nyomorúságot az imádott ügyvédapa házában, a gazdag és ke297

vély földesúri rokonságot – akik nem segítettek a praxis nélkül tengődő
családon –, és a zongoraleckéket adó törékeny anyát. Megírta, hogyan
látta el kislánykorában moslékkal a szomszédos suszter malacait, mert így
némi odavetett ételhez, vagy megfoltozott szandálhoz jutott. Megírta,
hogy egy ruhában járta végig az iskoláit és minden házimunkát maga
végzett, hogy iparosok, vendéglősök buta gyerekeit tanította, míg aztán
felfedezte őt egy műkedvelő előadáson a frivol, „régi világból való színész és felvitte Pestre, üstökösként ívelő színészi pályára, amely Kossuth–
díjat, sashegyi villát, gondtalan életet nyújtott neki. A jóakaratú személyzeti főnök azonban visszaadta neki ezt az életrajzot avval, hogy ne „szépítse” a múltját a népidemokrácia ízlése szerint, hiszen ő, Encsy Eszter
megengedheti magának, hogy megírja az „igazat” – azt az igazat, amit
egy földesúri családból származó leánytól igazságként feltételeznek.
Mindenki tudja, hogy az új világ hozzáédesítette a néphez, hogy tud romot takarítani, jobban mint finnyás művészkollégái. Persze, hogy Eszter
tud romot takarítani, maltert keverni, köveket dobálni, hiszen neki másból
se állt azelőtt az élete, mint cipelésből és egy kültelki ház
rendbentartásából. Jó, gondolja hát Eszter, akkor megírom nektek az
„igazat”, ahogy azt ti képzelitek. És leírja magát, mint kényeztetett mágnáskisasszonyt. Minden életrajza „őszintébb” lesz, ahogy a személyzeti
főnökök változnak; a végén a nevelőnők mellé ponnylovat, emeletes házat költ magának. Semmi nagyúri, semmi luxus nem elég, mert ha már
benne van a játékban, akkor nem tudja fékezni beleélő képességét. Így
végül egy szó sem igaz az életrajzból, de Eszter tekintélye paradox módon, mind nagyobb lesz, mert íme, mekkorát változott, amíg romtakarító,
árvaházaknak játszó művésznő lett belőle. A rom is igaz, az árvaház is,
csak a változás nem. Az igazság és a hazugság, a látszat és a valóság anynyi prizma körül forog–bonyolódik, hogy a fénytörések komplikált szikrázásában már senki sem tudja, hol van Encsy Eszter. Nem ez a lényege
egy vérbeli színésznőnek? S ezt egy másik művészet eszközeivel hitelesen ábrázolni, nagy írói eredmény.
Szabó Magda három regénye közül a „Disznótor” a legújabb. A ma
már elmaradhatatlan művészi fogás benne; másfél nap története játszódik
le az előtérben, de négy generáció lepleződik le a közbeiktatott monológokkal. Percekben halad az egyik elbeszélés, években, évtizedekben a
mögötte levő. Minden fejezetben más beszél addig a pontig, amíg a háttér
nagyobb időegységéből előread az előtér eseményébe egy momentumot,
mely aztán ezt az előtérben folyó cselekményt egy parányi időegységnyire továbbviszi. Stafétafutáshoz hasonlóan veszi most át a történést egy
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következő regényalak és belémerül a múltba, ott lép egy pár óriáslépést,
majd újra előreadja a fonalat és így tovább. Az olvasó lihegve követi a
futókat, egy percre sem lankadhat, mert különben nyomban elejt egy
láncszemet és nem érti, mi történik. Detektív történet modern regénynek
álcázva. Az alakoknak nincs pszichológiájuk, se mitológiájuk, csak szociológiájuk. De történetük csak van? Nincs. A háttér társadalmi rétegek
rajza, az előtérben pedig alig történik valami: holnapután disznótor lesz, a
férjnek el kell hozni a nagynénitől a szerszámokat. Elhozza. Másnap az
iskola szülői fogadóóráján – merthogy történetünk hőse tanító – valaki
besúgja neki, hogy felesége ennél a nagynéninél szokott randevúzni kedvesével. A férj ebből egy szót sem hisz, rágalomnak véli, ám egy órával
később maga szemével kell a szörnyű valóságról meggyőződnie: felesége
a nagynéni díványán fekszik szeretője karjaiban. Ez a felfedezés még csak
magányba űzné a szelíd embert, de mikor arra is rájön – az utolsó oldalakon –, amire az olvasó már a regény első harmadában rájött, hogy a lánya
se tőle, hanem a szeretőtől származik, megöli feleségét a disznóölő késsel.
A regény alakjai egy kivételével valószínűtlenül túlstilizált, vagy egészen kontúrtalan figurák. Szenvedély helyett hisztérikusak s ahol szenvedésüknek meg kellene döbbenteni, ott csupán zavarba ejtik az olvasót.
Paula–Pólika 51 éves, még mindig szép asszony. Földbirtokos ivadék.
Csak azért megy férjhez a szappanfőző, iparos–családból származó tanítóhoz, mert kedvesétől, Szalay Gábor doktortól teherben van, aki viszont
nem akarja feleségül venni az elszegényedett leányt. Mint Annuska a
„Freskódban, itt Paula tartja kezében a cselekmény és a többi személy
sorsának fonalát. De nem szellemi fölénnyel, hanem gonoszsággal. Kisgyermek korától addig a percig, amíg a kés agyonszúrja, a hézagtalan
gonoszság megtestesülése. Paula senkit sem szeret: sem szüleit, sem
gyermekeit, sem rokonait, sem férjét. Csak egy valaki fontos neki, kedvese, akit kislány kora óta kötött magához. Szalayval való viszonya az oka
annak, hogy János a szép Pauláért otthagyta derék családját, ezért szenved
egy életen át János cserbenhagyott menyasszonya, aki rezignáltan János
öccséhez, Sándorhoz ment feleségül, aki természetesen szintén boldogtalan. Az elhibázott életeknek ez a láncolata Paula és Szalay szerelmi viszonyának következménye. De szerelem-e az, aminek kizárólagos tápláléka a megalázás, dac, fölény, bosszú? Vagy akár az a desztillált fizikai
vonzalom, mely a két szerelmest egymáshoz köti? „Az őz” Eszterének
szerelmében is nagy szerepet játszik Angéla iránti gyűlölete. Szabó Magda műveiben alapvető vonás, hogy a szeretet és szerelem kibogozhatatlanul át van szőve sötét gyűlölettel. Csakhogy Eszter érzelmi világát az író299

nő sokrétűbben, minden oldalról és az érzelmek mély hátterével ábrázolja.
Ebből a háttérből még a szülők ideális és idillikus szerelme is bele–
beleragyog az előttünk dulakodó vigasztalan szerelembe. Paula egysíkú
differenciálatlan gonoszsága minden belső valóság nélkül való. Ugyanígy
nem tud meggyőzni János tanító alakja sem, aki pedig nyilvánvalóan a
„pozitív hős” szerepére van szánva. Az írónő is érezheti, hogy indokolnia
kell az olvasó előtt ezt a gyámoltalanságot és hiszékenységet, ezért mondatja el vele a monológot, amelyben a tanító meg akarja magát győzni
arról, hogy „megérte”. Megérte: családja és osztálya feláldozását, a huszonhat éve tartó mindennapos megaláztatást, a jellemtelenségeket, amelyeket Paula kívánságára elkövetett. S végül megérte a legnehezebbet: a
lemondást minden emberi és társadalmi kapcsolatról a kommunistákkal,
ezekkel a „kedves, kedélyes, csupaszív emberekkel”. Megérte az a három
hét, mely esküvőjüket követte. Ez a három hét Gábor nászútja volt. Paula
ugyanis haragjában vetette magát a tanító karjaiba, azért mert Szalay Gábor egy érdekházasság miatt lemondott róla és születendő gyermekükről.
De ezt a férj nem veszi észre. Még akkor sem, amikor meghallja, hogy
felesége kezdettől fogva csalja. Egészen a küszöbig, ahonnan a házasságtörés szeme elé tárul, megingathatatlan bizalommal hisz felesége hűségében. De hogy Andrea nem az ő lánya, az még ekkor sem merül fel benne.
Az olvasó kész volna rokonszenvezni Jánossal a rendszerhez való húzása
ellenére is, tekintve, hogy a „régi világ” nem hagyott ebben a könyvben
egy parányi felületet sem a szimpátiára. Így nem marad más hátra, mint
két egészen sápadt mellékszereplőt szívünkbe zárni: a két fivért. Paula
öccse földbirtokos–ivadék létére beállt gyári munkásnak, Jánosé az önálló
szappanfőző ipart hagyta ott a gyár kedvéért. Valószínűtlenül egyoldalú
alakok viszik a minden oldalról precízen kidolgozott realista cselekményt.
Az írónő tehetsége nem tagadja meg egészen önmagát, de az embereket,
egy kivételével, feláldozta a rendszer oltárán. Ez az egy kivétel az iparos
matróna, aki noha csak mellékalak, több dimenziót visz bele a könyvbe,
mint az összes többi szereplő együttvéve. A mese mint bűnügyi „story”
kitűnően van felépítve, az írónőnek a „Freskó”-ból már ismert képessége,
a sűrített idővel való bánásmód, itt is hibátlanul működik. Minden perc
megfelel a többi, szimultán haladó cselekmény ugyanazon percének. Ha
az egyik színen bevágja a szél az ajtót, a másikon ugyanaz a szélroham
fellobantja a tüzet a kályhában. Ha az olvasó minden erejével figyel – s
kénytelen ezt tenni – , akkor a mozi feszültségében lehet része, ami persze
nem elsődleges feladata az elbeszélő művészetnek.
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A mese és alakok boncolgatásánál tanulságosabb Szabó Magda regényeit a mai regényírás formai problémáinak szemszögéből vizsgálni. Ebben a megvilágításban ugyan hibái is feltűnnek, de az is kétségtelen, hogy
az írónő felveheti a versenyt nyugati kollégáival. Még nagyobb sikerrel
tehetné ezt, ha módjában állana minden béklyótól felszabadulva alkotni.
A klasszikus regény elbeszélt egy történetet elejétől végig. A keretes és
az első személyben elmesélt regény se volt lényegében más. Minden esetben az író beszélt, aki ismerte alakjait, tudta sorsukat, a regény cselekménye előttit ugyanúgy, mint azt, amely azután következik. Ez lehetséges
volt egy látszólag mindenkire érvényes szilárd erkölcsi rend alapján. Az
első világháború külső, a mélypszichológia belső revolúciója nyomán
ilyen abszolút rend és mindenkire érvényes szempont nem volt többé. Új
értékrend új stílust követelt. Az író ezután már nem lehet ítélőbíró elevenek és holtak fölött, nem lehet mindentudó, csak azt garantálhatja, amit
maga megélt, akár a külvilágban, akár a tudata alatt. Szerb Antal a „Hétköznapok és csodákéban így ír erről: „A régebbi regénynek alapvető konvenciója, hogy az írónak hatalmában állt, hogy amint Lesage sánta ördöge
leemelte a háztetőket, leemelje alakjainak a koponyáját és pontosan lássa,
mi megy bennük végbe. Ez alapvető és súlyos hazugság, hamis illúzió
volt. A világ a számunkra olyan formában adódik, hogy csak egy tudatba
tudunk betekinteni és abba is csak töredékesen: a magunkéba. Aki lélekben igaz regényt akar írni, nem ábrázolhat több tudatot, mint egyet és a
többit is csak úgy, amint ebben az egy tudatban tükröződik: mert a mi
valóságos világunk mindig csak egy tudaton keresztül adódik az ember
számára. Nem irhát arról, ami akkor történik a dolgokkal, amikor azok
kívül esnek a tudaton. Nem mondhatja el, milyen egy ház, vagy erdő,
amikor nem látja senki – mert hogy olyankor milyen, azt senki sem tudhatja ...” Minél gazdagabb azonban az író teremtő világa, annál tágabb a
terület, ahonnan meríthet.
A modern regénytechnika számtalan variációjában a legfeltűnőbb közös eszköz az idő. Az idő az író kezében van, szinte ez a tolla. Proust művének a címe – s ez a mű tulajdonképpen a határköve annak a modern
regényírásnak, melyről itt beszélünk – „A la recherche du temps perdu”. S
napjaink egyik legjellemzőbb regényirójának, Michel Butornak 1956-ban
megjelent regénye ezt a címet viseli: „L'emploi du temps”. Szerb Antal
szerint: „A hagyományos regény a hagyományos időfelfogáson alapul.
Percek követnek perceket és évek éveket, egy perc pontosan egy percig
tart és egy év egy évig. Ez az az időtartam, amelyet gépiesen jelez az óra
és a kalendárium. Bergson mutatott arra rá, hogy a valóságos tartam, az
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idő, amelyet a lélek valóságában élünk át, egészen más. A valóságos tartamot az élménytartalom határozza meg... a valóságos idő nem mindig
követi a kronológiai sorrendet. Vannak pillanatok, amelyek később történnek meg a lélekben, mint az óra szerint következő pillanat”. Ennek a
valóságos időnek az alapján áll Proust óta minden modern író. Míg a hagyományos elbeszélő olimposzi magaslaton állt történetének eseményei,
személyei és ideje fölött, a mai regényíró közel megy a cselekményhez,
beleéli az idő egy részébe: az író ideje maga is halad a cselekmény mellett. Klasszikus példa erre a már említett Butor egy másik műve, a
„Modification”. Ez egy utazás története Párizstól Rómáig. Mögötte azonban asszociatív módon felmerül a hős valamennyi utazása ezen a szakaszon és a végén előttünk áll húsz év története. Ezt az időt rétegeire hasító
módszert használja Szabó Magda is. „Az őz”-ben sugárszerűen hasad az
idő. A temetőben szinte mozdulatlanul ül egy fiatal nő pár órán keresztül.
Sok nem történhet egy ilyen szituációban, de valami azért mégis: elered
az eső, újra kiderül, a hősnő kihúzza a lábát a szorító cipőből, nyomokat
présel a homokba, bogarak másznak, egy gyík kúszik a lába körül, a temetői alkalmazott szerszámokkal matat, ebédel, látogatók jönnek a sírhoz,
majd újra távoznak. Nem cselekmény ez, hanem pusztán az idő múlását
jelző és asszociációra ingerlő motívum. Az asszociáció kilövel egy életrajzi adatra és elkezdi szövögetni a múltat. De a múlt is többrétegű, a kilőtt gondolattársítás közbeeső stációkra is hullhat, onnan át a leghátsóbb
rétegre, majd újra vissza, aztán haladhat rendszeresen a ,,most”-ról mindig hátrább és hátrább. Az olvasó négy időrétegbe hatolhat. E négy réteg
a következő: 1.) most a temetőben, 2.) a megelőző három nap: a haláltól
mostanig, 3.) az utolsó kilenc évben, vagyis mióta a szerelem tartott s 4.)
a legnagyobb időegység: gyermekkortól a barát megjelenéséig. Mindez,
mivel a hősnő gondolja regénnyé, meggyőző és sikerült művészi fogás. A
„Freskó” inkább koncentrikus köröket rajzol időben a temetés napjának
tizenhárom órája köré, legbelül a halott papné alakjával, körülötte a szűk,
majd a távolabbi család, a kisváros és legkívül a háború utáni Magyarország társadalmi és politikai élete. A koncentrikus körök hintája hibátlanul
forog, de a figurák majdnem olyan kifaragott, konstruált alakok, mint
ahogy az egy körhintához illik. Eszter gondolattársításai helyébe a hagyományos regény „mindenttudó” instanciája lépett. Ez az instancia hol
egyik, hol másik szereplőt beszélteti, de nem engedi őket vég nélkül, szabadon asszociálni, hanem csak addig, amíg nem szolgáltatnak valamilyen
adatot az olvasónak. Az adat birtokában foroghat egyet a körhinta – vagyis az előtérben lefolyó esemény –, megvilágosodott egy addig homályos
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összefüggés. Keressük az ezüstkanalat? (Janka és az olvasó.) Előlép Kati,
monologizál és íme kiderül, ő emelte el. Az őrültsége kezdetén vajúdó
papné miért adta gyűlölt újszülöttjének a Corinna nevet? Sokáig nem tudjuk. Huszonkilenc év óta senki sem tudja, már–már azt hisszük, hogy
mellékes körülmény, elfelejtjük az egészet. Ekkor elindítja a nagymama
az emlékeit és egyszer csak rájön, hogy elhunyt lányát nevezte gyerekkorában Corinnának az apja, ha rosszul viselkedett. Evvel a nagymama viszsza is térhet a szunyókálásba, majd akkor veszi őt elő a mindenható mesélő princípium, amikor az elmaradt apanázsa körül kell továbbrobbantania
a cselekményt. A „Disznótor” stafétafutásáról már volt szó. A két metódus lényegében azonos: modern művészi fogás leple alatt elavult regényírói attitűd. Ebbe a csapdába, amelybe az időszerűség csábítása és a hozzávaló mesterségbeli talentum csalja az írót, nemcsak Szabó Magda szorult bele, de az ő helyzete annyival nehezebb, hogy neki olyan csapdákat
is ki kell kerülnie, amelyek a nyugati írók elé nincsenek állítva.
A modern regény egy másik formaeleme a mesélő személye s az elbeszéléssel szemben elfoglalt pozíciója, A lehetőségek hosszú skáláját lehetne felsorolni, akár első, akár harmadik személyben van a mese elmondva. Butor a ,„Modification”-ban azt a cselt alkalmazta, hogy az első
személyt, vagyis az „én”-t kétfelé választotta: az egyik „én” ráolvassa a
másikra az eseményeket a francia „udvariassági” formában, vagyis a többes második személy használatával. Evvel az író egyszerre abszolút distanciát és abszolút közelséget teremtett. Szabó Magda bravúrja „Az őz”ben az, hogy az „én” „Neked” mesél. Ha ez két barátnő cukrászdái beszélgetését stilizálná, semmiben sem különböznék a hagyományos regénytől. De itt a szó egy halotthoz van intézve, aki méghozzá a regény két
időrétegében főszereplő. Ezáltal az írónő új színnel gyarapította a regénytechnika lehetőségeit.
A régi elbeszélő szórakoztatta olvasóját, a mai igénybeveszi. Ezt a tendenciát csak magyar író tudja a többieknél jobban fokozni s Szabó Magda
nem hagyja kiaknázatlanul ezt az „előny“-t. A magyarban ugyanis nem
derül ki a szereplők neme, amíg nincsenek nevükön nevezve. Még „Az
őz“-ben is, ahol pedig egy ember beszél elejétől végig, eltart egy ideig,
amíg megtudjuk, hogy egy nő búsul a temetőben. Még tovább maradunk
bizonytalanságban afelől, hogy nőhöz, vagy férfihez beszél-e. A valószínűleg készakarva félrevezető nevek – Pipi meglepő módon férfiú – ezt a
konfúziót csak fokozzák, „Az őz”-től azonban mindezt nem vesszük
rossznéven, mert ez a borongós bizonytalanság illik a túlvilággal folytatott beszélgetéshez. Ahol több monologizáló személlyel van dolgunk,
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mint a „Freskó”-ban és a „Disznótor”-ban, ott a nyomozás azután, hogy
az elmélkedő nő-e avagy férfi, fárasztó és zavaró. A monológ ebben a két
regényben átmegy egyik személyről a másikra s bár meglehet találni azt a
pontot, ahol átment, mégis bizonyos akrobatika kell hozzá, mert a személyes névmás genus-a a magyar szövegben nem jut kifejezésre. A „Disznótor” méghozzá megtéveszti az olvasót, mert a fejezetek a szereplők neveit
viselik és így azt hihetjük, a megfelelő című fejezetben végig János, vagy
Klárika néni beszél. Van úgy, hogy igen, van úgy, hogy a címadó figura a
fejezetnek csak kis részében monologizál, a többi rész mások között oszlik meg.
A modern regény olvasójának tisztában kell lennie, azzal, hogy a
könyvet kétszer fogja egymásután elolvasni és közben is időnként vissza
kell lapoznia. Az író a cselekmény kellős közepébe dob minket, ismertnek
feltételezett alakok közé, minden szó fontos következményekkel jár és
lehetetlen ezeket fejezeteken, sőt az egész regényen keresztül észben tartani. A „detektívregény” típusú műveknél a kifeszített húr magától értetődik, mint például a „Disznótor”-ban. A regény így kezdődik: „Paula felhívta az iskolában, bejelentette, hogy valami gyűlés van, tovább bent kell
maradnia. Ha éhes, kérje el Andreától a vacsoráját, stb...” Nevek és utasítások következnek, amikből az olvasó semmit sem ért és csak egy részét
tudja elraktározni. Pedig az első mondatokban már az egész bonyodalom
ki van mondva, ez világos lesz akkor, amikor az utolsó lap elolvasása
után, felütjük a könyvet újra az első oldalon. „Az őz”-ből ugyanerre a
fogásra egy nemesebb, művészibb példát hozhatunk fel. Az első oldalon a
monológ szövegébe egy dőltbetűs idézet van nyomtatva: „Fel s alá, fel s
alá, hordom őket fel s alá”. Ezelőtt egy mondat utalt arra, hogy a beszélő
nem fog tudni leugrani a fáról. Ezen szellemi ökonómia céljából nyugodtan átsiklunk. Később, mikor már tudjuk, hogy színésznő említette, nyilvánvalóvá lesz – amennyiben még emlékezünk a mondatra—, hogy szerepidézet volt. Ha sejtjük is, melyik szerepről lehet szó, biztosat csak akkor tudhatunk, amikor az utolsó oldalak egyikén kiderül, hogy Eszternek
a kedvese temetése utáni napokban kellene a Szentivánéji Álom szabadtéri előadásán fellépnie. Mikor idáig értünk, elő kell vennünk emlékeinkből
az első oldalon olvasottakat, ahol már ott áll, hogy nem fog tudni a fáról
leugrani – a sokat emlegetett fájós láb miatt – vagyis csak Puck lehet az a
szerep, amelyből az idézet fennakadt Eszter fejében. Aki még pedánsabb,
az előveszi Shakespearet és addig lapoz, amíg a 3. felvonás 2. jelenetében
rá nem talál a hangulatos sorokra. A pedáns olvasó elnyeri jutalmát; ha el
hagyta volna menni a füle mellett az idézetet, elvesztett volna a regény
304

egészéből egy dimenziót, ami egy műalkotásnál, mint amilyen „Az őz”,
vétkes mulasztás lett volna. De egyúttal világos ebből a példából, hogy az
író, ha igényes művet ír, igényes az olvasóval szemben, nem adja ingyen
az élvezetet, mint a régi szórakoztató regények.
A tárgyakat Proust emelte megkülönböztetett rangra. Azóta jelentőségük mindjobban nőtt. Eddig talán Alain Robbe–Grillet a legradikálisabb
képviselője ennek a tendenciának, ö viszi a tárgyakat abba a végletbe,
ahol puszta létükön kívül nem fér hozzájuk semmi emberi vonatkozás.
Túlmegy Camus-n aki pedig már hangsúlyozta az ember és a tárgyak között tátongó szakadékot. Robbe–Grillet szerint a tárgyaknak csak pontos
és sima felületük van, elvitatja a dolguknak még azt a transzparenciáját is,
melyen keresztül az ember jelentőséget magyarázhat beléjük, emlékeket
kereshet bennük. Szabó Magda nem megy el eddig a végletig, ő a tárgyakkal való bánásmódban Prousthoz áll közelebb. A dolgok központi
fontosságot kapnak, de azután nem hagyja őket magukra és az olvasóra,
mint az előbb említett írók, hanem kiaknázza őket az utolsó atomig. Már
az a kézügyesség és házias jártasság is, amellyel három regényének fiatal
hölgyei a tárgyakkal bánnak, sajátságos ízt és atmoszférát ad a műveknek.
Eszter gondolatai azokból a tárgyakból indulnak ki, amelyek a temetőben
a szemébe ötlenek, majd tárgyról tárgyra szállva sugároznak tovább, miközben a dolgok egyike végighúzódó motívum: a szorító cipő. Így van ez
a „Disznótor”-ban is a szappanfőző kellékekkel. Vagy intim viszonyban
fonódnak össze a tárgyak és az emberek, vagy idegenek, szinte ellenségesek egymással. A „Freskó”-beli ezüstkanál, sorsával és vonatkozásaival
felülemelkedik a regény néhány sápadt alakján, sőt olyan is akad, aki talán csak ezért került bele a regénybe, hogy továbbadja a kanalat egyik
kézből a másikba. A regény ezekkel a sorokkal végződik (eredeti szöveg
híján a német verzióból idézve): „während sie (Annuska) mit dem Tuch
winkte, liess sie den Löffel fallen, er rollte den steinigen Bahndamm
hinunter. Sie bemerkte es nicht, sie liess das Tuch wehen, solange noch
eine Lampe vom Bahnhof sichtbar war”. A cselekmény legördült az olvasó előtt, a benne végighúzódó tárgy is legurulhat a töltésen, elvégezte
feladatát, önálló lény volt, senkinek nincs hozzá igazi köze.
A klasszikus regény középpontjában az egyén áll egész életével, valamennyi problémájával, minden oldalról megvilágítva. Az emberi lét
egyfelől kitágul az általános emberi és végül mitikus szférák felé, másfelől pedig az emberiség közös kulturális tulajdonává nő, magmarad plasztikus ősképnek a következő generációk számára. Clawdia Chauchat,
Julien Sorel, Kárpáthy Zoltán, Karenina Anna egyéneknek születtek, fo305

galmakká nőttek. A modern regényíró az úgynevezett kollektív korszakban új rétegekkel, a világ új aspektusaival találja magát szemben, új követelmények elé van állítva. Úgy véli, hogy csak azért tud felelni, amit saját
maga megél: mindennapi embereket, mindennapi helyzeteket; ezek viszont a kollektívám függvényei. Szabó Magda regényalakjai is a társadalmi osztályok tipikus képviselői, feszültségeik az osztályok közötti feszültségből adódnak. A legdrasztikusabb ez a „Disznótorában, ahol az
„úri” és kisnemes osztály küzd minden eszközzel az iparosból lett tanító
világa ellen. A küzdő felek színtelen absztrakciókká válnak, a realizmus
eszközeivel megírt mű irreális lesz. A modern regény alakjai – amennyiben túlélik korukat – nem mint egyének, hanem mint az általuk reprezentált faj, osztály, esetleg technikai fogás hordozói élnek majd a köztudatban.
Szabó Magda regényeiből nem hiányzik a szürrealista elem sem. A realisztikus ábrázoláson, precíz meseszövésen kívül gyakran kap torz arányokat egy részlet, a szilárd talaj ingoványos lesz. Ha ez írói szándék,
akkor legkitűnőbben a címadásban jut kifejezésre. A régi regényíró a
címmel mintegy mégegyszer véglegesen összefogja az egész művet, hogy
az olvasó aztán az első tekintetre valami érvényes vonatkozást nyerjen a
könyvhöz, amelyet kezében tart. Szabó Magda a címmel úgyszólván ellöki magától a művet, az olvasóval pedig tréfát űz. A cím nyomán felmerülő fogalomnak az ellenkezője, vagy inkább tagadása következik a regényben. De még ez sem ilyen egyszerűen, hanem valami szürrealista csuszamlással. A „Freskó”-beli freskó egy faluvégi viskó meszelt falára festett gyermek–rajz, melyre lepedő van szegezve, hogy ne is lássék. „Az
őz”-ben a szelíd, kecses címadó állatkának csupán egy rövid epizódnyi
ideje van arra, hogy mint szimbólum áldozatul essék a hősnő Angéla iránti vad, irgalmatlan gyűlöletének. S végül a magyar életművészetet idéző
„Disznótor” sajnálatos körülmények miatt elmarad. Úgy, ahogy Raymond
Queneau „Zazie dans le Métro” című regényében Zazie a sztrájk miatt
elejétől végig csak a földalatti vasút zárt lejáratát döngeti.
Meglepő, hogy Szabó Magda, noha ilyen fogékony a modern ízlés
iránt, nem veszi észre, hogy a hagyományos regény és a modern elbeszélés között nem lehet szintézist alkotni. Kétségtelen, hogy a ma szükséglete szerint való kifejezésre törekszik. Ahol mégis a „mindentudó” regény
módszereire kényszerül, ott elveszti meggyőző erejét. A mindentudó elbeszélőt hallgatva az olvasó kényelmesen beleernyedhetett az epikus folyamat világába; lelki szeme előtt szép sorjában elvonult az esemény, a
cselekvők végiggondolták, végigérezték gondolataikat és érzelmeiket. A
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regény végén az olvasó egy bizonyos szellemi elégtétellel, vagy erkölcsi
tanulsággal gazdagodva lépett ki a mű varázsából. Ha azonban az egész
épületet együtt építettük fel az íróval, akkor azt kívánjuk, hogy ne is tudjon többet nálunk, hanem velünk együtt haladjon nyomról nyomra, asszociációról asszociációra. Ha az író megjelenítőkészsége és beleélése elég
erőteljes, akkor mi is bele tudjuk élni magunkat akárkinek a lelkébe, legyen bár a bibliai Jákob, vagy egy ma Szegeden vendégszereplő színésznő, párizsi írógépügynök vagy alföldi iparosasszony. De egyidejűleg tíz
lélekkel érezni úgy, hogy egytized lelkűnkkel becsapjuk a másik tizedet, a
harmadikkal nevessünk a rászedetten – teljesen reménytelen követelmény. Lawrence Durrell az .„Alexandriai tetralogiá”-ban megpróbálja
ugyanazt az eseményt több oldalról megvilágítani. De mind a négy kötetben más személy szemszögéből ábrázolja ugyanazt. S így is a mű konklúziója a „mindentudás” ellenkezője, vagyis: a valóságról semmit sem tudunk. Nem mondhatunk érvényes ítéletet az ember mibenlétéről. Azt sem
tudjuk, milyenek vagyunk mi magunk egy másik ember szemében, hogy
tudhatnánk hát azt, hogy milyen egy másik a többiek szemével nézve.
Ha Szabó Magda a „Freskódban és a „Disznótor”-ban is megtartotta
volna azt az autentikus írói pozíciót, amely „Az őz”-et olyan hitelessé
teszi, akkor törés nélkül képviselhetné a modern regényírást, mindazon
sajátságok alapján, amelyekről itt szó volt. A kérdés csak az, hogy a modern regény, mai stádiumában, végletekig feszített formapróbálkozásaival
kielégit-e minket akár legkíválóbbjaiban is? Együtt halad-e Szabó Magda
nyugati irótársaival ezután is, esetleg a zsákutcába, vagy elfogadja Németh László tanácsát, melyet Tolsztoj halálának ötvenedik évfordulóján
tartott ünnepi beszédében adott: „(ez a tanács) a formára vonatkozik és
inkább a nyugati világnak s az utána indulóknak szól, akik
,formabontással' valójában új és új, merészebb formákkal iparkodnak a
művészetből új, izgalmas eredményt kicsiholni. S valóban ki tagadhatná,
hogy a bátran válogatott forma ugyanannak az anyagnak új tulajdonságait
hozza ki, mint ahogy a kúpból a metszésszögétől függően majd kört, majd
ellipszist, majd hiperbolát vagy háromszöget lehet kimetszeni. Tolsztoj
azonban arra figyelmeztet, hogy van egy másféle formaművészet, amely
mintegy észrevétlenné teszi s szívós műgonddal szinte eltünteti magát
úgy, hogy a tartalom – gondolat s ábrázolt világ – a formát felszíva, látszólag a maga sugárzásában áll s ez a formaművészet az (gondoljunk a
görögökre, vagy hasonlítsuk össze a romantikusokat Stendhallal), amely a
művet jobban konzerválja.”
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LEHOCZKY GERGELY
Új magyar regény 138
Ottlik Géza: Iskola a határon, Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1959. 473
oldal.
Volt egy nálam négy-öt évvel idősebb unokabátyám, aki a soproni kadétiskolába járt. Szünidőkben láttam nagynéha. Tiszteltem hosszú nadrágjáért, sötétkék egyenruhája sárgarézgombjaiért, kardjáért. Lehet, hogy a
kardot csak gyermeki képzeletem kötötte az oldalára, de erre az esetleg
képzeletbeli kardra emlékszem a legvilágosabban. Mert még ha nem is
volt igazán, akkor is hozzátartozott a kis kadét egyenes tartásához, fesztelen, és ahogy most megpróbálok visszaemlékezni, mégis merev mozdulataihoz; ahhoz, ahogy vigyázz–állásban, asztalnál vigyázz–ülésben, figyelmesen a hozzá beszélő szemébe nézett. Távoli volt és titokzatos.
Emelt homlokkal, nadrágvarratra szorított tenyérrel, három lépésnyire élt
az emberektől. Gyermeki mondavilágomban előkelő helyet foglalt el a
tizenötéves kapitány, a márciusi hős fiúk, egy Dél–Amerikában járt
kigyóvadász ismerősünk és De Amicis szardíniai kisdobosa mellett.
Ennek a kölyök katonának elmosódott képét idézte föl bennem Ottlik
Géza Iskola a határon c. regénye, anélkül, hogy titokzatosságát eloszlatta
volna. A nagy regények tulajdonsága, hogy sosem fejtik meg a titkokat,
csak közvetlen életközeibe hozzák.
A borítólapon olvasható villámmagyarázat szerint Ottlik ebben a regényében elmarasztaló ítéletet mond a Horthy rendszer fölött. Ez annyiban
igaz, amennyiben minden 1920 és 1944 között játszódó történet a Horthy
korszakra .esik, és hősei, mint általában a regényhősök, éreznek, tehát
szenvednek. Ottlik körülbelül úgy mond ítéletet a Horthy korszak fölött
az Iskola a határon -ban, mint Móricz Zsigmond Ferenc József rendszere
fölött a Légy jó mindha1á1ig -ban.
Maga a kadét iskola, amelynek életét leírja, nem rosszabb, vagy alig
rosszabb sok más intézetnél. A nevelési elvek, amelyeket itt gyakorlatba
helyeztek, ma már joggal elavultnak tekinthetők, de távolról sem embertelenek, A katona tanárokat misem különbözteti meg a civil tanároktól: van
jó is, rossz is, de inkább jó. Általában közömbösek. A regényben egyébként teljesen mellérendelt szerepük van. Az élet a kadét iskolában kellemetlen és nyűgös: katonás rend és ugyanolyan katonás rendetlenség, fe138

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 3. számában.
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gyelem, koránkelés, csuklógyakorlat és alázatosan jelentem. De a kadét
iskola Ottlik regényének nem tárgya, csak színhelye.
Ottlik mondanivalója messze, messze túlhalad regénye keretein, hát
még a színhelyén. Néhány mondatban így vázolhatnám fel a legfőbb kérdéseket: hogyan lehet egy parancsuralmi rendszerben a tétlen ellenállással
erkölcsi magaslatra emelkedni? Hogyan fejlődik ki egy szabad lélek a
nyomasztó és kegyetlen környezet ellenére, vagy még inkább a nyomasztó és kegyetlen környezet hatására? Mi az egyéniség helyzete a társadalomban, a közösségben?
A regény cselekménye tehát a lélekben bonyolódik. Szó szoros értelemben vett története nincs, hanem a belső, lelki fejlődés és megismerés
vezérfonalát irányító eseményei, kis történetei: Orbán nem tud felmászni
a deszkafalra, Medve megszökik az intézetből, aztán önszántából visszajön, Merényi és cinkosai elorozzák a legnagyobb zsíroskenyereket...
Minden ilyen történetnek megvan a maga pontos helye a főhősök lelki
fejlődésében, minden eseménynyersanyag élménnyé finomul, akárcsak a
hangulatok, amelyeket Ottlik mesterien rögzít. Irodalmunk egyik legjobb
hangulat–festője. A nehezen összefoglalható cselekményt elfelejtheti az
olvasó, de megmaradnak benne, vérévé, belső kép–világának részévé válnak a regény hangulatai: együtt menetel ezekkel a fiúkkal a ködben, ébred
a hálóteremben esős őszi hajnalon. Egy idő múltán talán már azt sem tudja, nem ő feküdt-e egy télen az iskola kórházában, abban a légies, áttetsző
fehérségben, nem ő utazott-e az éjszakai vonattal szabadságra? És bizonyára sokszor vissza–visszatér a regény utolsó jelenetére, a fülledt nyári
éjszakában Mohács felé úszó hajó fedélzetére, ahol a regényben nyüzsgő,
feszengő élet lecsöndesül és értelmet kap.
Ottlik regénye, mondanivalója, hősei sokkal bonyolultabbak, hogysem
egy könyvismertetés dióhéjába férnének. A regény első oldalán Bóth Benedek, az elbeszélő, és barátja Szeredy Dani találkoznak egy budapesti
fürdőben, 1957 nyarán. Beszélgetésük folyamán, utalásokban, a kívülálló
előtt egyelőre érthetetlen szavakban, gondolattársításokban feldereng a
soproni kadétiskolában töltött közös múlt, a jellemmé, vérmérsékletté
lényegült emlék:
,,... már régen megutáltunk minden hazugságot. Ennek a történetét még
nehezebb elmagyarázni. Nem erkölcsi emelkedettségből gyűlöltük a hamisságot és hazugságot, hanem szinte testileg, az idegrendszerünk visszafojthatatlanul undorodott tőle, – de ha szebben hangzik, azt is mondhatnám, hogy mégiscsak egy erkölcsi magaslatféle volt az a végső menedék,
ahová visszaszorított bennünket a neveltetésünk... Nem, nem hiába. Aki309

vel ezt meg akarnám értetni, annak végig kellene élnie velünk együtt tízéves korunktól fogva az egész katonaiskolai életünket.”
Ez a katonaiskolai élet már magában sem lett volna könnyű. De igazán
nehézzé nem az iskolai szabályzatok teszik, hanem a növendékek maguk.
Külön kis társadalmat alkotnak, kegyetlenebbet, undokabbat a valódinál,
amelyből kiszakadtak, és amely már csak szép oldalaival, kedves emlékeivel kísért, idegenszerűen és nagyon messziről, mint egy távoli paradicsom. A növendékek közt egy förtelmes parancsuralmi rendszer fejlődik
ki, közvetlen parancsnokuk, Schulze tiszthelyettes jóváhagyásával. Néhány erősebb fiú zsarnokoskodik az egész osztály, a nyolcvankét ágyas
hálóterem fölött. Uralmuk aljas és gonosz. Kiterjed mindenhová: a gyakorlótérre éppúgy, mint a mellékhelyiségre, a tanteremre, vagy az ebédlőre, és nem szűnik a nap, az év egyetlen percében sem. Schulze pedig, nem
csak hogy szemet húny az erősebbek garázdálkodása fölött, hanem ostoba, eszelős parancsolhatnékomságával még jobban keseríti a kadétok életét. „Embert farag belőlük”, az ilyenfajta nevelők kifejezésével élve.
Ehhez a kettős zsarnoksághoz idomul idővel, kénytelen–kelletlen a
legtöbb kadét. Néha még szemez is vele. Tiszteli az erősebb jogát. Abból
indul ki, hogy a lázadás úgyis hiábavaló, és oda jut, hogy végül lélekben
is behódol. Néhányan azonban – Bóth, Medve Gábor, Szeredy – lélekben
ellenállnak. Ki tudnak alakítani a zsarnokság nyomása alatt egy kötetlen
és szabad belső világot. Az Iskola a határon a tétlen ellenállás regénye:
„Engem is megvertek, Szeredyt is, mindenkit. Egytől–egyig valamenynyien beletörtünk az engedelmességbe. De se Medvével, se Szeredyvel,
se Gereben Énókkal, se a többiekkel soha erről nem beszéltünk később.
Nem azért, mert szégyeltük magunkat, vagy szégyeltük a világ szerkezetét, hanem azért, mert már nem volt érdekes és nem tartottuk fontosnak.
Mindez végülis semmivé vált, és éppen azért vált semmivé, hogy ne kelljen soha többé beszélni se róla. Csak azokról a sokkal érdekesebb és fontosabb dolgokról, amelyek lassan–lassan szétfoszlatták, szétrontották,
semmivé mállasztották mindezt.”
Külön kell szólnom Ottlik elbeszélő módszeréről, amelynek egyik legfontosabb alkotó eleme a tudós tétovázás: az, ahogy az olvasó előtt keresi
a leghelyesebb kifejezést, a legjobb példát, a pontos képet. Elmond valamit, aztán néhány oldal után kijavítja egy emlékezetbotlását – milyen
pontosan kiszámított botlások ezek – és amikor már majdnem el is felejtkeztünk egyik–másik eseményről, hirtelen újból visszatér rá, új távlatba,
más megvilágításba helyezi:
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„Nem tudom kifogástalan időrendbe szedni az eseményeket. Pedig szeretném. Igaz ugyan, hogy mindez s még sok más is, amit majd el kell
mondanom, egyszerre volt érvényes, egyidőben. Medve fekete zubbonya
akasztott meg az elbeszélésben. Ehhez is, mint a hálóterem egész képéhez
minden kis mozzanathoz és minden részlethez, előzmények hosszú sora
fűződött, sőt folyományok, következmények, később történt dolgok tartoztak hozzá, melyek visszamenőleg, visszahatólag egészítették ki a jelentését, tették teljessé az értelmét: s kölcsönös vonatkozások és kapcsolatok
indáztak keresztül–kasul mindent.”
Ehhez a módszerhez járul az, ahogyan Ottlik az időt érzékelteti. Az
idő, az órával, naptárral mérhető idő, a belső átélés folyamata, az emlékezetben megállt a hangulatokban terjengő idő, az idegrostjaink érzékenysége szabályozta tartam a modern regény egyik központi kérdése. Ottlik
rengeteget tanult az eddigi nyugati kísérletekből, de tegyük hozzá, hogy a
nyugati kísérletezők is tanulhatnának Ottliktól. Időelméletébe is beavatja
az olvasót egy előre kiszámított tétovázó bekezdésében:
„De nem így telt velünk az idő. Rosszul mondtam el az egészet. S ráadásul ugrom egyet a végén és három évet emlegetek, számszerű adatokkal, mintha lemérhető, egynemű valamiről beszélnék. S mintha ez a valami események összefüggő egymásutánja lenne.
A három év például egyáltalában nem telt el, hanem van: minden pillanata áll egyhelyben, kivetítve a mindenség ernyőjére, szélesen, mint egy
divergens sugárnyaláb metszőpontjai szférikus felületen.”
A kitűnően olajozott, az olvasást soha sem nehezítő regényszerkezet,
amely a kadétiskolai éveket és élményeket egyetlen egésszé sűríti, ezen az
idő–érzékeltetésen alapszik. Kitűnő példa erre a 43. és 44 oldal, ahol a
szerző 1923-ból 1944-be, 44-ből 1957-be, onnan pedig 1922-be vezeti az
olvasót, a legkisebb zökkenő nélkül. A történetek, hangulatképek főként
1923 és 1926 közöttiek. A ritka kiruccanások 21, 22-be, 44-be és 57, 58ba, úgy érzem nem a regényt, hanem a regényhősöket szolgálják. A múltba pillantások, de még sokkal inkább a jövőből kiragadott részletek –
mármint a 23 és 26 között lezajló cselekményhez viszonyított jövőből,
44-ből és 57-ből – nem csak azáltal teszik élőbbé a regényhősöket, hogy
időben közelebb hozzák, bemutatják, mi lett belőlük, hanem, hogy távlatot nyitnak, teret és helyet adnak a valódi cselekménynek: katonaiskolai
életüknek.
Előtérbe helyeztem az Iskola a határon szerkezetét. Nemcsak azért,
mert tökéletesen adja vissza az események és érzelmek bonyolultságát,
nemcsak azért, mert az okosan felépített, és mégsem mesterkélt vagy hű311

vös technika egyik mintapéldája lehet, hanem azért is, mert a nyugati regényírás új formakeresésének egy állomása. Mindettől azonban Ottlik
regénye egyszerű, ügyes munka lehetne, és nem több. De nagy regény, és
hogy miért, azt már nehéz volna ilyen pontosan meghatározni.
Minél tovább haladunk előre a regényben, annál inkább átérezzük azt a
légies, belső felszabadultságot, amelyet a zsarnokság sem vehet el, sőt
amelyet éppen a zsarnokság alatti élet táplál az igazi egyéniségekben.
Közben pedig résztveszünk egy fiatalkori barátság lassú fejlődésében.
A kis baráti kör óvatosan bontakozik ki ezer, magában véve jelentéktelennek látszó tényezőből. Egyén a baráti körben, társaság a társadalomban, belső élet és külvilág, az ember viszonya az emberhez: ezek a regény
ki nem mondott, de minden fejezetében ott lappangó kérdései:
„Mi hát a baja? Arra gondolt, amit az anyja mondott az első látogatásakor, amikor faggatta őt, hogy mi a baja, és ő nem bírt válaszolni. ,Néma
gyereknek az anyja sem érti szavát.' Ez volt a baja. Ebben a buta közmondásban benne volt minden baja. Olyan világban szeretett volna élni, ahol
mindenki érti még a néma gyereket is. Magyarázkodás nélkül. Mindig
bízott is benne, anélkül, hogy sokat gondolkozott volna fölötte, hogy valamilyen különb és rejtelmesebb megértés köti össze az egyik embert a
másikkal, mint a szavak és cselekedetek.
Milyen keveset tudnak ezek közölni. Igent vagy nemet, feketét vagy
fehéret, nevetést vagy sírást. És mindig hamisítanak, hazudnak. A világ
nem ért másból, mint a hangos, elnagyolt, durva jelekből.”
A választ a regény utolsó oldalain kapjuk:
„Szegény barátaim, nekem tízezer lelkem van, melyiket vádoljátok
nektek nem tetsző dolgokkal? önző vagyok, szökevény, részvétlen, szeretet nélküli? Lehet, hogy ez is mind én vagyok. Nem nagyon rajongok önmagamért sem, az igaz. Mégis, ti a féltve őrzött szerelmeitek alján csak a
részvétlenség fájdalmasan szilárd talajára építhettek, az én közönyös magányom pedig, a személytelenség végső kérgein belül, a szerelemnél erősebb egymásba–olvadás sűrű, cseppfolyós, semleges lávarétegéből táplálkozik. Úgy szeretem felebarátaimat, mint önmagamat. Ugyanazzal a fajta
szeretettel. Nem jobban. Tehetetlenül, közönyösen, megmásíthatatlanul.
Hát nem veszitek észre, hogy nektek is tízezer lelketek van? Az idő viszszafordíthatatlan koordinátája mentén virtuális lehetőségeinkből mindig
csak egy tud megvalósulni. A fogható valóság felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kívüli, nagyobb valóság terében azonban
folytonosan összefüggünk egymással valahol. Indáink metszik a világot,
aztán továbbnyúlnak, ki, egy ismeretlen dimenzióba, mint elszakíthatatlan
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köldökzsinór, s ott vagyunk egybekapcsolva, egyetlen egészként, abban a
teljesebb kontinuumban.
Másképp hogyan érthetnénk meg, végül még a néma gyerek szavát is?
Hogyan volna lehetséges az a csoda, hogy a mi siralmas eszközeinkkel,
szóval, tettel, rúgásokból, tréfákból, otromba, elnagyolt jelekből, mégis
megértjük egymást? Hogy közölni tudunk többet, mint a mondanivalónk?
Hogy felfogjuk azt is, ami nincs benne s ami bele sem férhet kifejező eszközeinkbe?
Másképp hiábavaló volna minden igyekezetünk. így pedig, gyarló látszatokból, a létezés felületében reménytelenül nyújtózkodva egymás felé,
és halott formák segítségével élő valóságot tudunk létrehozni, ha a felületre merőleges irányú, ismeretlen dimenzió felé ható erőkre szakadatlanul
ügyelünk. Mert konvergens, egy metszőpontból kiinduló sugárnyaláb
tagjainak is tekinthetjük magunkat, hiszen annál jobban közeledünk egymáshoz, minél beljebb hatolunk önmagunkban, magányunk közös centruma felé – noha a szűkebb vagy tágabb gömbfelületeken, melyekből
diszkrét pályákat, elszigetelt ponthalmazokat ütünk ki, esetleg egyáltalán
nem érintkezhetünk.”
Ottlik Géza regénye a közeljövőben megjelenik franciául, és úgy tudom, angolul is. Kívánjuk, hogy a nyugati kritika felfigyeljen rá, mert
újabb irodalmunk egyik kimagasló alkotása.

313

CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Fővonal, táptalaj, fogyatékosság 139
Szép az, ami érdekeinknek megfelel
Több, mint egy évtized óta Magyarországon a szellemi prostitúciónak az
irodalomtörténet a belső fellegvára. Fejtsék meg eljövendő történettudósok, társadalombúvárok vagy lélekelemzők, hogy mért történt így, mért
éppen a Múzsák szolgálatára alakult meg az ókori vallásokból hírhedten
emlékezetes templomi szajhák szakszervezete. Nekünk csak a szomorú
ténnyel kell szembenéznünk. Irodalomtörténészek vállalják, nagy sürögve, azt az erkölcsi cinizmust, amelyre íróemberből tíz közül legfeljebb
egy–egy ha kapható: üldözési mániájukban vérig sértett féltehetségek,
lelki púposok és díjazott senkiik. De az irodalomtörténészek ép lélekkel,
hideg fővel, megfontoltan is ráállnak. Ők szokták megszerkeszteni munkaközösségben, névtelen csapatmunkával, a Párt irodalmi téziseit. Ők
szerkesztették az irodalomkritika kritikáját is, amely hivatalosan a Társadalmi Szemle februári számában jelent meg, de apróbb húzásokkal engedelmesen átvette számos más lap. 140
Elöljáróban, történelmi visszapillantással elmondja a munkaközösség,
hogy az egyedül helyes és szabályozó erejű marxista irodalomkritikát
előbb a személyi kultusz akadályozta, értsd: Rákosi, Révai, Horváth Márton, később a revizionizmus, vagyis: Nagy Imre és köre, végül az, hogy
1957-ben fűt–fát, boldogot–boldogtalant hálával fogadtak az irodalom
elnémult Senkiföldjén. Ezt ugyan nem mondják ki nyíltan, magyarul, de
igazán megtanulhattuk már kihallani a pártcigányok vonójának a mellékzöngéiből a hallásra nem szánt nótákat is.
Érdemes-e egyáltalában foglalkozni ezzel a gyors hervadásra ítélt, ízetlen hetvenhetedik vagy hétszázhetvenhetedik irodalmi párt–bullával?
Kell- e a fölfedezésük után tizedszer is fölfedezni a szellemi kérődzés
gépies törvényeit? Érdemes, mert arra vall a mostani irat, hogy a népfrontos szabadelvűs ég látszata mögött csak nem akar változni a levitézlett
kincstári gondolkozás. Ma is, mint 1949 óta folyton folyvást ellenség terem minden bokorban; a harc most is, mint az egyszemélyes terror aranykorában „kétfrontos”. S tegyük hozzá: az is marad. Máskülönben miből
élne a Párt? Ha nem lenne sötétben bújkáló ellenség a két frontján, miféle
helyzeti törvény ruházná fel olyan kiváltsággal, amelyről – bámulatos
139
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Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 3. számában.
Irodalomkritikánk néhány fogyatékosságáról. A M. Sz. M. P. Kézponti Bizottsága
mellett működő Kulturális Elméleti Munkaközösség tézisei.
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protokolláris fegyelemmel – az űrhajós őrnagy még a világmindenségből
visszatérve se feledkezett meg?
Jobboldali bűnök és baloldali elhajlások morzsoló, mozgó sziklái közt
kanyarognak az irodalomkritika éber kritikusai. Vigyázz, ott lappang a
fenéken Lukács György revizionista esztétikája! Vigyázz, amott ólálkodik
a népi írók „harmadikutas” nacionalizmusai Vigyázz, a modernség cégére
alatt, vakmerő kihívással, irracionális irányok rontanak ki a kávéházak
sziklaodvaiból! Vigyázz a túlbuzgó, merev szektások örvényeire! Vigyázz rá, rám, magadra, magunkra, mindenkire. Hát ők vigyáznak. Csak a
nyelvezetükre nem. Van ebben a kollektív feddőiratban, a Társadalmi
Szemle 65. lapján egy szó, amelynek a hátára huszonnyolc tagú jelzőkapcsolást málháztak. Nem csoda, ha kinyúlik négyfelé a lába, mint a szegény ember szamaráé. 141
Vegyük elő a jobboldali bűnöket.
Ál–pedagógus, elvi békülékenységgel a legtöbb kritikus enged az írás
művészi hatásának, impresszionista elhajlással behódol a puszta őszinteség előtt s ,,hibás remekmű”-nek fémjelez ú. n. ellentmondásos könyveket. Már pedig ez nyilvánvaló ideológiai tudathasadás, mert marxista remekmű nem lehet hibás vagy fordítva: ha hibás a mű marxizmusa, nem
lehet remekmű. „A kritikai elvtelenség sajátos megnyilvánulása” – szól
egy helyen a bulla, „a kettős értékelés, a Janus–arcú bírálói módszer,
amely fennakad ugyan az eszmei–tartalmi, politikai hibákon, de megriad
saját merészségétől és a művészi érdem felnagyításával ellensúlyozza
tartalmi kifogásait.” Értjük. A kritikus hirtelen kitépi az írógép–hengerből
az ideológiát ,s lekopogtatja helyében; ejnye, de pompás, eredeti írás, olvassátok ti is!
Tovább is merészkedik azonban a hamis polgári esztétika. Behódol a
nyugati ,„modernizmus”-nak, korszerűség ürügyén a dekadenciát igazolja, a nyugati tőkés társadalmak végvonaglásának irodalmi reflexeit majmolja. Ez a dekadencia ma a fővonal és táptalaj, – figyelmeztet a veszélyre a munkaközösség. S a megtévedt kritikusok éppen olyan bacilushordozók, mint az írók, szellemtörténeti bacilushordozók e fővonalon és táptalajon; átsiklanak az osztályharc vastörvénye fölött, mondván, hogy a huszadik század immár egységes, azonos szellemű kor. „ … A puszta belső
vízió, a belső látvány szinte szuverén kivetítése, a logikai szféra kioltása...
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A kritika területén jelentkező szektás–dogmatikus hibákra is csak úgy tekinthetünk,
mint a szocialista irodalom fejlődését akadályozó, a helyes eszmeiség és a magas
művészi színvonal kialakulását gátló, a szocializmus elvi alapjain létrejövő irodalmi
egység megerősödését veszélyeztető, lényegileg kispolgári eredetű nézetekre.
315

válik” – gúnnyal idézett saját vallomásaik szerint – „a művészi ábrázolás
fő céljává” ebben az eretnek, nyugatista mozgalomban. Felütötte fejét az
eszképizmus is; író és kritikus a szocializmus építése elől kiröpül egyszemélyes, magánjellegű rakétáján az űrbe. A bulla szerzői megrökönyödve idéznek különböző kijelentéseket az újfajta művészetbölcseletről;
”,ez a művészetbölcselet” – tévelygő hívei szerint – „igazolni próbálja a
misztikus, dekadens irodalmat, mely arra képesít, hogy az ember szemét a
valóságról a sorsra emelje, a földről a kiismerhetetlen csillagboltozatra, és
az író valami olyat mondjon ki, amit a dísztelen valóságábrázolás nem tud
elmondani, ami létrehozza a kozmikus kitárulkozás, a kozmoszba táruló
világborzongás irodalmát és megszólaltatja a modern, örök kozmikusság
időtlen pátoszát.”
A következő bekezdésben ott áll a követésre kiválasztott hamis próféta
neve is. Camus, öt ünnepli legjobban a dekadens magyar esztétika, „ünnepli azért, mert a maga pesszimizmusával a modern ember tehetetlenségének és kiszolgáltatottságának modern mítoszát teremtette meg.” Utolsó
két–három idézetem a párt–bullában is idézet. Elrettentésül szolgál, az
elvi–eszmei tévelygés példáiként vannak kipellengérezve.
Mi az igazság? A Nyugat–barát irány, a munkaközösség által kigúnyolt modernizmus és polgári dekadencia egyszerűen hátat fordít az elavult osztályharcnak. Nincs az a Kossuth díj,, amely életre bírja hergelni
az irodalomban ezt a halott oroszlánt. A tévelygő jobboldali vonal tudja,
hogy egészen más helyen égetnek már közös világunk szorongató, igazi
bajai, amelyeket a sors demokratikus kedvében eléggé egyformán osztott
el a szovjet tömb, az Egyesült Államok, Nyugat–Európa és Afrika közt.
Megsemmisüléssel fenyeget az emberi személyiség; maholnap – az űrhajózás újságszenzációi közben – kipusztulhatnak olyan erkölcsi és szellemi
alaptulajdonságok, olyan belső erők, amelyek évezredeken át legalább
félig megváltottak minket az anyag rabságából. A félelemmel eltelt, „ellentmondásos” irracionalisták jóval többet sejtenek a maguk dagályos
nyelvén a korról, korunk szörnyű légnyomásáról, gyötrő kérdéseiről, lopakodva szétharapó pusztításairól, mint azok a szocialista–realista valóságábrázolók, akik a Párt elavult kiskátéjából kimásolják a tegnapi és tegnapelőtti valóságot, keserves osztályharcaival.
Aggasztó tünet a szerzők szerint az is, hogy – egyébként dicséretes jóvátételi igyekezettel – túlságosan megtörték a sztálinista Nagy Csendet a
húszas és harmincas évek magyar irodalma körül. Helytelen, hogy csak
pad alatt tovacsúsztatott olvasmányok voltak a személyi kultusz idején,,
az sincs rendjén azonban, hogy ők most az igazi mesterek. Hamis ellenté316

teket teremtve, fantom vetélytársakat gyártva a munkaközösség kijelenti,
hogy Ady és Móricz plebejus irodalma nagyobb, mint Babits és Kosztolányi polgári esztétikája. Lehet, de maga Móricz annakidején egyenrangúnak tartotta. Nyilvánvaló, hogy az állami kiadókban most jobbára értelmes, tanult, épkézláb emberek ülnek, akik tudják, hogy kik voltak a jó
írók a század eleje óta, akár Ady, akár Kosztolányi a név, akár Juhász
Gyula, akár Szép Ernő, akár Móricz Zsigmond, akár Szomory Dezső,
akár Babits, akár József Attila, akár Karinthy Frigyes, akár Halász Gábor.
Egyik ellenségről a másikra ugrik a szem. Senkise képzelje, hogy a
Nyugat új kígyóbűvöletébe dermedt polgári–urbánus dekadencia kiteregetése egyúttal felmenti s igazolja a népieket! Szó sincs róla. Még áll az
öreg népiek ellen közzétett, 1958-as marasztaló párt–irat s most már, kiegészítésül, ítélet alá kerül Juhász Ferenc és Nagy László is, azokkal a
kritikusokkal együtt, akik e válságba jutott költők oldalán „a népi hang s a
20. század nagy művészeti vívmányának nevezett szürrealizmus
eggyéolvasztásától várják irodalmunk megújhodását.” Ne legyen egy fia
halandó sem, aki elbízza magát a vesékig hatoló Párt előtt. Ha ránk tekint
a Párt, fogyatékosak vagyunk felebarátaim valamennyien, urbánusok és
népiek egyaránt.
Magában a Párt sáncaiban pedig ott fészkel a revizionista kritika, a gonosz kakuktojás, amelyet Lukács György csempészett be. Alig titkolt
Nyugat–szerelemmel és „kétes értékű igényességgel” – mellesleg: lehet
az igény kétes értékű? – a revizionista kritika a szocialista irodalom fölé
helyezi a polgári társadalom nagy lázadóit. Az új Népfront–politika kedvéért egy bárgyú, hazug mondattal elismerik ugyan, hogy a polgári realizmus lázadó klasszikusainak művei „ellentmondásos körülmények között ... az imperializmus háborút és új fasizmust előkészítő erői ellen és
azok ellenében íródtak”, de azért jórészüknél „valamifajta harmadikutas
illúziók is élnek, hat rájuk a dekadencia, a nihilisztikus pesszimizmus.”
Ne kerülgessük a forró kását. A revizionista kritika, néhány nagy nyugati
realista iránti jogos bámulatában, a másodosztályú népfront szövetségest
elsőrendű, sőt fölényes vetélytárssá meri avatni, mondjuk Thomas Mann,
Hemingway, Arthur Miller, Graham Greene, Moravia személyében. Ez a
bűne. Tudja az értékrendet.
De nehogy elbízzák magukat a kis stréberek se, mialatt folyik népiek,
polgári és kispolgári dekadensek, revizionisták, minden rendű és rangú
nyugatisták fogyatékosságainak a leleplezése a fővonalon és táptalajon.
Saját stréberednek a fogyatékosságaiba is belelát a Párt. Elvileg a polgári–
jobboldali irány a fő veszély; baloldalon, finom megkülönböztetéssel,
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csak hibák és torzulások vannak. Ilyen például, ha egy helyes eszmei tartalmú, szocialista szándékú fércművet remekművé nyilvánítanak. Ez hiba,
ez torzulás, ez baloldali ál–radikalizmus, ez szektás merevség. (Ha lendületbe jön, bámulatos a nyelvújító szóbősége a mandarin kollégiumnak!)
Takaródót fújnak a Tűztánc című, szégyenletes versgyűjtemény dolgában
is; az új szójárással élve másfajta: igényesebb, árnyaltabb prostituáltakra
vágyódik a Párt. Nem elég már a Kossuth–díj vagy a moszkvai repülőjegy
elnyeréséhez a pozitív hozzáállású traktoroslány; legyen a hős bonyolultabb, mondjuk legyen békeharcos, aki belelát Washington cinkezett kártyáiba, kritikusan összetart Pekinggel, angolul cseveg régi olasz festőkről,
Racinet olvassa eredetiben, ismeri a rakétakilövés számtani alapját s a
népi táncegyüttessel, dalos kollektívában felszántja a császár udvarát
Lágymányoson. Ilyen hős még egy bokorban sem termett, talán a jobboldal elvi békülékenysége, talán a baloldal szektás merevsége miatt. Azért
sem jár többé irodalmi előjog, kiváltság, hogy valaki 1956-ban az ÁVO
oldalán állt, – mondja a tézis. Amin kár elhamarkodottan ujjongani, mert
nem a helyes rangsorolásra mutat, csupán a politikai rendőrség megerősödésére. Jellemző azonban, s mellesleg örvendetes, hogy e díszes társaság ellen még a bulla szerzői is kötelességüknek tartják megvédeni Babitsot.
Az ellenség nem merészkedik már nyílt sisakkal sétálni, mint 1966ban, – állapítja meg a munkaközösség, de a felületes vagy cimboráló vagy
elnéző kritika fedezete alatt tovább tenyészik a polgári, kispolgári, népi és
revizionista tévelygés; osztályharc helyett a kritikus beéri a művészi
őszinteséggel, elismeri alkat és mű változhatatlan, öntörvényű sorsát. Hibás ebben mindenki, hibás az összes lap, folyóirat, irodalmi és egyetemi
intézet, szövetség, a rádió, stb. A magyar irodalom elmaradt a világirodalom főáramától, amely – kell-e mondani? – a nemzetközi szocialista irodalom. Nyugatra bámul, túlbecsüli a nyugati írásműveket, „elvtelen dicshimnuszok”-kal nyakló nélkül ömledezik, liheg értük vagy magyar változataikért.
Hát ebben van egy szemernyi igazság. Nyugati szemmel már–már restelkedik az ember egyik–másik kritika gyerekes lelkendezésén, fonnyadtan születő bimbócskák túlbecsülésén. Csakhogy erről maga a lelkendező
tehet legkevésbé. 1949 óta az irodalom két végleten rászokott a gyalázkodó és hódoló hangra s gyakorlott Ítélet híján, tájékozatlanul most a szeszélyesen bejutó vagy hallomásból, harangozásból ismert nyugati írások
ünneplésére fordítja hódolatát. Ha korlátlan lenne a nyugati eszmék,
könyvek, lapok forgalma, s Budapest és az Atlanti Óceán közt szabadon
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közlekedne minden magyar, hamarosan visszaszerezné az arányérzékét. A
megszépítő messzeségből műremeknek hat közepes dolog is, ha tiltott
vagy hozzáférhetetlen. Rácsokon át platánfának látszik olykor a cserje,
japán cseresznyének az ecetfa. S az írók, akikre a jószándékú, de tapló ízű
Romain Rollandot akarják rábeszélni és Barbusset, Aragont, Quasimodot,
óhatatlanul bemenekülnek az „ellentmondásos” Kafka, Joyce, T. S. Eliot,
Jimenez és Michaux olvasásába. Irodalom–lélektani törvények ezek, az
elemi fajtájából.
De az elméleti munkaközösség kritikai áttekintése a kritikáról valamiben mégis különbözik a halvaszületett, korábbi feddésektől. Kulcsírással
készült. Azelőtt kiszögezték a neveket a szövegben; most csak a folyóiratok, lapok régi évfolyamaira utalnak – például így: Nagyvilág 1958
januári, Élet és Irodalom 1958 szeptember 19-i száma –, ahol a bűn, fogyatékosság, elhajlás, stb. megtalálható. A bűnös nevét csupán áldozatos
hírlaptári nyomozással, órákig tartó keresgélés után lehet kideríteni.
Miért cselekedtek így? Talán a Párt magas elvi szempontjait akarták
kiemelni? Lehet. írók jönnek, írók mennek, az ideológia megmarad, jeges
ragyogásában. De lehet, hogy a szerzők önmagukat akarták kímélni e
kulcsírással. Hiszen mind a hárman – ejnye no, most elárultuk hányan
voltak! – nyakig benne ülnek a megbírált lapokban, intézetekben, szövetségekben. Vagy lehet, hogy nem is vették komolyan a dolgukat? El–
elsétálgatva hármasban az erdei üdülő ösvényein, kipróbálták, hogyan írta
volna meg Karinthy Frigyes a Párt téziseit irodalomkritikánk némely fogyatékosságáról. írtak egy Karinthyádát, A baj az, hogy a Párt elfogadta
bullának s amióta elfogadta és közzétette, a tréfa nem tréfa többé. Fegyver
packázó bürokraták kezében a tehetségek ellen. Mert írók jönnek, írók
mennek, de az Akta megmarad. S az elfekvő akta verskötetek, regények,
drámák, esszégyűjtemények s a kritika életébe kerülhet. 142
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MÁRTON LÁSZLÓ
Magyar elbeszélők 1960-ban 143
Tarka Szőttes. I–II. kötet Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest 1960. 297
ill. 301 old.
Ez a gyűjtemény, amely harmincnyolc novellista műveit foglalja magában
a politika fényváltozásaira érzékeny, a korban haladó és egyre európaibb
igényű, formai műveltségben gazdagabb irodalmi élet ígéretét hozza hazulról. Öccsének, a két évvel ezelőtt kiadott Szüreti Fürt-nek a bírálója a
legnagyobb tárgyilagossága és jóindulata ellenére sem tartózkodhatott a
rosszaló hangsúlytól: az antológia szerzői önként bújtak előregyártott
politikai karámjaikba. Itt a hivatalosan hangos kommunisták illegették
magukat, amott a Nyugat koncain rágódtak, mások úgy álltak kívül, hogy
alig győztek bekéredzkedni; az a nemzedék pedig, amely sem a hordószónoki szolgálatot nem vállalta, sem örökségét emésztetlenül visszakérődzni nem kívánta, útjátvesztett neutronként bolyongott a hatalmasabb
erők vonzás–taszításában. A Tarka Szőttes – jóllehet nem egy darabja a
szerkesztő, Koczkás Sándor megadó tekintélytiszteletére vall – arányaiban megbízható térképet tár a járatlan olvasó elé, melynek segítségével a
jelenkori magyar irodalomban bízvást eligazodhat.
A pártonbelüli– és kívüliség, a harcosság és visszahúzódás, a proletár–
és szalontéma határai fellazultak, az író hovatartozása általában nem
kényszerű témaválasztásából, vagy a lényeghez nem illő hűségnyilatkozataiból derül ki. Móricz Zsigmond világlátásának elviselhetetlen súlya már
híveit sem nyomja annyira, mint néhány esztendeje! Gelléri és Nagy Lajos együtt vezetik a fiatal elbeszélők tollát, a túldramatizálás és az anekdotába fulladás kettős kőszikláján kevesebben törik össze magukat és ha
számos olvasható munkából nem is születik okvetlenül remekmű – amint
Czimer Józsefnek az Új írás második számában megjelent tanulmánya
bizonyítja – egy változó és küszködő irodalmat nem szabad elrettentő
példái nyomán megítélni.
Közvetlen meggyőzésre, a tanulságnak az olvasó torkán való legyömöszölésére, vagy amint szaknyelven mondanák, direkt agitációra, csak elvétve törekszenek, akkor is sikertelenül. Sándor Kálmán hajdani expreszszionista modorának romjaiból kapart össze egy terjedelmes példabeszédre valót, amelyben az „ellenforradalmárok” egy kommunista munkást
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akasztanak. Az előbbiek jellemzésére olyan hiteles alakokat agyalt ki,
mint „egy kuruzslásért körözött, soproni illetőségű, negyvenkétéves, hitehagyott baptista tyúkszemvágó”, egy csipásszemű revizionista újságíró,
aki ráadásul zsidó is és a Petőfi Pártnak az akasztáshoz delegált tagja, aki
természetesen rámás csizmát visel. Földeák János az Amphytrion témába
próbált szocialista tartalmat lehelni, Gergely Sándor ellenben önmagából
merített, imponáló hűséggel ragaszkodván régi szakterületéhez, a földalatti kommunista mozgalomhoz. Elbeszélésében a börtönből hazatérő illegális harcos imígy suttog felesége fülébe az első éjszakán:... kedvesem ...
elvtársam ... Barabás Tibor sem látta még be, hogy a jóindulat és műveltség nem elég a szépirodalomhoz; olvasóit arról kívánja meggyőzni, hogy
a disszidens élet nehéz és nem mindig érdemes vállalni, de műve, tapasztalatok híján, csontváz marad.
Koczkás Sándor bizonyára az antológia egyensúlyának kedvéért vette
fel a Tarka Szőttesbe Veres Péter és Szabó Pál írásait. Ma talán sértés és
sértődés nélkül is megmondhatjuk, hogy egyikük sem novellista, azaz
képtelenek tömören beszélni, a szerkesztés elemi kívánalmait tiszteletben
tartani. Ami regényeiknek egyéni ízt ad, a Tarka Szőttes novelláinak
szomszédságában prózájukat olvashatatlanná teszi. Kár egy életművet
megrontani azzal, hogy mindig, mindenütt és mindent publikálnak!
A – jobb kifejezés hiányában – közép nemzedéknek keresztelt csoport
írásai, ha övéikkel hasonlítjuk össze, meg nem érdemelt és szükségtelen
előnyhöz jutnak. Mesterházi Lajos, számos sikertelen regény és félresikerült színdarab szerzője, igényesen formált, eleven alakokkal teli környezetrajzzal idézi 1956 telét, Dobozy Imre, akit eddig inkább tisztségéért
mintsem műveiért tartottunk számon, mértéktartással és a magyar vidék
alapos ismeretére valló realizmussal meséli el egy volt lovászfiú és földesura viszontlátását, Thury Zsuzsa egy budapesti bérházról fest részleteiben és egészében igaz miniatűrt, Móricz Virág azonban hasonló módszerrel csak riportra képes, Balázs Anna pedig valamivel több rafinériával
még erre sem. Tatay Sándor, akit regénytrilógiája alapján érdemes írónak
tartunk, tételnovellát írt a szövetkezeti mozgalomról; a tétel lehet igaz is,
a novella nem az. Erdős László Dachauról szóló elbeszélésébe regényre
való anyagot zsúfolt, ember és önábrázolása hiteles, de elvhűségét bizonyítandó toronyiránt halad. Annyi fiatal író tanítója és istápolója pedig
bizonyára tudja, hogy nem ez a legegyenesebb út! I11és Endre másodvirágzásának szép csokrát kínálja, egy halál krónikáját írta meg, biológiai
skrupulozítással, fegyelmezett költőiséggel, az írói mesterség imponáló
ismeretével. Bóka László, tanári és irodalompolitikusi álruháját levetve,
321

biztoskezű és éleslátású novellistává vedlett; egy szakérettségis középiskolai tanár értelmének alakulásáról írott elbeszélése talán az antológia
legsikerültebb darabja, a változás pillanatainak maradandó rögzítése.
Cifra stílusáról és ízléstelen botlásairól volt híres Rideg Sándor, akinek
Dózsa novellája a magyar történelmi regény hagyományaihoz illeszkedik,
jelentős történelmi regény születésére biztat. Intenzív látomása van a középkorról, pikareszk kísérletei itt bomlanak teljesértékű ábrázolássá. Katonáinak beszédmodora leleményes; … „a mi magyar Krisztus urunknak a
kapcáját se moshatná ki a féleszű Mohamed”. „Próféta is csak egy darab
született a keserves világra, mégpedig Szent Péter fia, a jászboldogszállási
Szent Jeromos apostol...”
Ha a teljes emberöltővel fiatalabb kortárs prózaírók működését csak a
Tarka Szőttesben közzétett novelláikat szemügyre véve ítélnők meg, elődeikkel szemben el kellene marasztalnunk őket. Holott éppen ez a nemzedék az, amely a magyar novellairodalom megújítására vállalkozott, maga–magát elsősorban rövid elbeszélésekben fejezi ki, nem regények melléktermékeit, hanem kínban fogant elsőszülötteket ajánl az érdemes olvasónak. Tabák András, Kertész Ákos, Várkonyi Mihály fekete–fehérrel
rajzolnak, a valóságot a groteszkben vélik megragadni, de ez is kicsúszik
gyenge ujjaik közül. Azok a prózaírók, akiket valóban újként köszöntött
az irodalmi közvélemény, Sánta Ferenc, Szabó István, Kamondy–Tóth
László 1953 táján kezdtek publikálni, nem egy közülük mindjárt a remekművek felé ágaskodott. Erejük megfogyatkozását kell gyanítanunk,
ha a Tarka Szőttesben hat–nyolc évvel ezelőtti állapotukban találjuk őket
– de a medveálom látszatát a szerkesztő ügyetlen választása kelti. Szabó
István nemcsak ugyanarra a problematikára készít egyre bonyolultabb
változatokat, Kamondy László bizonyára csak az antológiában olvasható
elbeszélésével rándult ki az életkép hínáros területére, Sánta Ferenc sem
tett féket drámai indulatára! Karinthy Ferenc, aki a Tarka Szőttesben leggyengébb vázlatával szégyenkezik, nemrég közölte az Élet és Irodalomban „Régi Nyár” című, lélekindító háborús novelláját, Sánta Ferencnek a
Kortársban megjelent elbeszélése, „A Müller család halála”, pedig a Nyugat-ot követő magyar próza talán legkülönb alkotása. A helyes arányokat
nem a művek témája formálja – nincs ok arra, hogy a háborús novellák
túltengésétől tartsunk – hanem jellegük.
És nem is az írók illetőségi helye. Vajon mikor válik szerkesztő és kiadó elég felvilágosulttá és bőkezűvé ahhoz, hogy a magyar határokon
kívül alakuló, még ha oly gyér magyar irodalmat is számontartsa?
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BOGYAY TAMÁS
Egy hézagpótló antológia 144
Ungarische Geisteswelt von der Landnahme bis Babits. Herausgegeben
von Johann Andritsch. Holle Verlag. Baden–Baden, 1960. 324 oldal.
Ez a könyv, melyet Andritsch János, a gráci egyetem tolmácsiskolájának
magyar tanára állított össze, újszerű és igen figyelemreméltó kezdeményezés. A magyar szellem útját és igazi arcát akarja bemutatni nem szépirodalmi jellegű válogatott írásokban. Anyagát öt csoportba osztja. „A
nomádságtól a keresztény államrendig” című első részben régi gesztáink
mondáira, Szent István, Szent László és Kálmán törvényeire, István király
Intelmeire Anonymus, az Aranybulla, a pécsi egyetem alapítólevele, Mátyás király egy levele, Janus Pannonius versei, Laskai Osvát prédikációja
és Verbőczi Tripartituma következnek. „Harc a szellemi egységért” a második rész címe, amely két mohamedánná lett magyar renegát írásaiból
vett szemelvényekkel kezdődik, Pázmánnyal,Apáczai Cserével folytatódik és Mikessel végződik. A „Nemzetté levés” cím alatt Bessenyei
Györgytől Kazinczyn, Bolyai Farkason, Körösi Csorna Sándoron, Széchenyi Istvánon, Kölcseyn át Kossuth Lajosig lehet követni a magyar
szellem útját. A negyedik rész „Kiábrándulás és önszemlélet” címen Eötvös Józsefet, Madách Imrét, Kemény Zsigmondot és Gyulai Pált szólaltatja meg. Végül az ötödik rész „A világ és egy kis nép” cím alatt a huszadik
századi magyarságban ható, valóban értékes szellemi erőket igyekszik
bemutatni. A filozófus Prohászka és Kornis Gyula találkozik itt a népkutató Bartók Bélával. Illyés Gyulával, akitől a „Puszták népe” egy szép
részletét olvashatjuk, és Babits Mihállyal, akinek magyarságjellemzése
zárja le a gyűjteményt.
Idegen nyelvű magyar szépirodalmi antológiáknak se szeri, se száma.
Ezt a könyvet azonban legfeljebb Farkas Gyula „Ungarns Geschichte und
Kultur in Dokumenten” című összeállításához lehet hasonlítani. De csak
bizonyos, elég szerény mértékben, mert Andritsch Farkasnál mélyebbre
vezeti az olvasót. Célja elsősorban nem történeti. A bevezető tanulmány
végén ezeket olvassuk: „Az antológia összeállításánál a nép lelkének a
bemutatása volt a vezérlő gondolat. A német olvasó halljon itt a magyar
szellem eddig többnyire ismeretlen nagyjairól, hatoljon be egy idegen nép
szellemébe és problémáiba, tanulja meg ezáltal megérteni őket. Mindenütt
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megvannak ugyan az európai eszmeáramlatok külső behatásai, de a figyelmes olvasó mindig meg tudja ragadni a különlegességeket. És aki
felfedezte ezeket a finomságokat, az antológián át meg fogja érteni ezt a
népet is. Európaiság és népi egyéniség a magyar lélek alapértékei, de
egyiket sem szabad túlbecsülni. A nagy magyar irodalomtörténész, Szerb
Antal véleményéhez csatlakozunk, aki azt mondta: „Az européer–
magyarnak nemcsak hogy nem kell magyar voltától elfordulnia, hanem
ellenkezőleg: az irodalomtörténet megtanítja arra a legnagyobb magyar
hagyományra, hogy nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leginkább magyarok. A külföldieskedés éppúgy, mint a magyarkodás nálunk
mindig a félműveltek és tudatlanok attitűdje volt.”
A feladat, melyet Andritsch maga elé tűzött, tehát egyáltalában nem
egyszerű. A szépirodalmi antológiáknál, legalábbis elméletben, mindig
magától adódik a válogatás főszempontja: a minőség. Sokkal nehezebb
eldönteni, mi a jellemző és lényeges egy nép szellemében. Amint egy nép
maga is történelmi fejlődés eredménye, úgy jelleme és szellemi világa
sem örök adottság, hanem változik, fejlődik, egy szóval él. A Szekfű öszszeállította „Mi a magyar?” kötetnek legnagyobb hibája volt, hogy a szerzők javarésze bizonyos állandó sajátságokat keresett. Nem csoda, hogy ez
a törekvés például a képzőművészetről szóló cikkben egészen képtelen
eredményekre vezetett.
Minden antológia azonban szükségképen kompromisszum a szinte beláthatatlan anyag, a válogató egyéni ízlése, tudatos vagy öntudatlan érzelmei és végül a kiadó sokszor tisztán üzleti szempontjai között. Ez éppen a közölt szövegek kurtításában nyilvánulhatott meg. Alighanem erősen dolgozott az olló, mert Andritsch világosan kifejtett szempontjai nem
jutnak mindig egyformán érvényre. így a népi kultúra sajátos tartalmából,
különleges gondolatvilágából csak a történelmi mondához írt bevezető ad
ízelítőt. A szép Bartók és Illyés idézetek csak a problémára tapintanak rá,
de nem mutatják meg igazában a kincset magát. A legkevésbé kiegyensúlyozott szerintünk a második rész, a kiadó vagy tördelő ollója itt lehetett a
legkönyörtelenebb. A két renegát magyar művelődéstörténeti érdekesség,
de – mint Andritsch maga is hangsúlyozza – egyáltalában nem jellemző
az akkori magyar gondolatvilágra. Annál sajnálatosabb, hogy kimaradt
épp Zrínyi. Kifogásolni lehetne itt azt is, hogy a hitújítás nem jut eléggé
szóhoz. Ennek oka azonban az, hogy az antológiában szépirodalom eleve
nem kaphatott helyet. Pázmányhoz fogható prózaírójuk pedig a protestánsoknak valóban nem volt.
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Szükségmegoldásra vall az utolsó rész válogatása is. Hogy Prohászka,
Bartók, Illyés és Babits mellett csak Kornis Gyula kapott helyet, szinte a
véletlen játékának tűnik. A tőle közölt írás színvonalas, magas
kultúrfilozófia, nem kell szégyelnünk. Tény az is, hogy Kornis nagy szerepet játszott a két világháború közti magyar közéletben. Más kérdés,
hogy a szemelvény igazán eredeti gondolatokat tartalmaz-e és mennyiben
jellemző nem a hivatalos kultúrprogramokra, de az akkori magyar szellemi életre. Kornis túlságosan politikus volt ahhoz, hogy igazán hatni és
nevelni tudott volna.
Ha ez a gyűjtemény összeállítója szándékainak megfelelően lát napvilágot, valószínűleg kétszer olyan vastag lenne. A német olvasó azonban
így is rengeteget tanulhat belőle, nem utolsó sorban a minden egyes szerzőt külön jellemző kis bevezetőkből és a magyarázó jegyzetekből. Néhány apróság azonban helyesbítésre szorul. Az a gyanúnk, a német kiadó
lektorának a számlájára kell írnunk, hogy mindjárt az elején, a 13. oldalon
a magyarság mint mongol nép szerepel, ellentétben az embertani kutatás
immár évtizedes eredményeivel, de összhangban német lexikonok és kézikönyvek véleményével. Julianus barátról jegyezzük meg, hogy nem
Ukrajna steppéire,de jóval messzebbre ment keresni a keleten maradt magyarokat (14. o.). A honfoglalás előtti nagy jelentőségű török kapcsolatokat a 34. oldalon a „harcias” bolgár–törökökkel való érintkezés bizonyítja.
Márpedig a sokféle török nép közül, amelyekkel eleink összeakadtak és
többé–kevésbé elkeveredtek, alighanem épp a bolgár–törökök voltak a
legbékésebb földmívelők. Több ízben olvasunk „vándornépről”,
„vándorősztönről”, pedig a lovaspásztorok nomadizálása csak a nyári és
téli legelők közti szabályos és tervszerű ingamozgás volt, nem cigányos
csavargás a nagyvilágban. Jószántukból sosem hagyták el a jó füvet és bő
vizet nyújtó hazát. A 17. oldalhoz csak annyit, hogy a modern kutatás
eredményei szerint az angol Magna Charta szelleme nem hathatott az
Aranybullára, amely belső fejlődés eredménye. A híres ellenállási jog (54.
o.) a középkorban gyakorlatilag egyáltalában nem is érvényesült. A 61.
oldalon helyesbítésre szorul, hogy az első nyomdát Magyarországon nem
maga Mátyás király, hanem Karai László prépost alapította és első ismert
terméke, a Budai Krónika nem 1477-ben, hanem 1473-ban jelent meg. A
könyvnyomtatás őskorában minden esztendő számít. Végül a jegyzetekben a 309. oldalon a prümi német Regino mint francia krónikás szerepel,
bizonyára Hóman nyomán.
A kötet végén a közölt szövegek forrásait és a szerzőkre vonatkozó
fontosabb irodalmat is megkapjuk. A forrásjegyzék szerint az egész gyűj325

teményt bevezető mondák Gragger Róbert „Altungarische Erzählungen”
című kötetéből vannak átvéve. Andritsch figyelmét, úgy látszik, elkerülte,
hogy Hunor és Magyar meg Lél és Bulcsú története a XIV. századi krónikaszerkesztésből való. Álmos és a Vérszerződés pedig Anonymustól, aki
később előszavával külön szerepel. Az irodalom bőséges, de hiányzik
belőle több háború utáni igen fontos munka, bizonyára mert Grácban hozzáférhetetlen volt.
Befejezésül két íráshibára kell figyelmeztetnünk. Bolya és Bolyai Farkas neve mindenütt hosszú ó-val van irva, Kossuth neve pedig hosszú úval. Petőfi (ugyancsak téves) rövid ö-je kétségtelenül annak tulajdonítható, hogy a nyomdának a petitben nincs meg ez a betűje. Mindent összevéve azonban Andritsch János antológiája hézagpótló, nagyon elismerésre
méltó munka és csak örülni lehet, hogy az egyik legnagyobb német
könyvbarát társaság, a Bertelsmann Kiadó is felvette programjába. A
könyv nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a németség körében
tisztább, igazabb legyen a magyarság képe.
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BORBÁNDI GYULA
Irodalom és forradalom 145
Jürgen Rühle: Literatur und Revolution, Die Schriftsteller und der
Kommunismus. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1960, 616 old. DM
28.80.
Fedor Stepun: Das Antlitz Russlands und das Gesicht der Revolution, Aus
meinem Leben 1884–1922, Kösel Verlag, München 1961, 512 old. DM
9.80.
Ha Jürgen Rühle német esztéta és irodalomtörténész legújabb művét csak
abból a szempontból vizsgálnók, hogy tartalmaz-e új megfigyeléseket
vagy észrevételeket az irodalom és a forradalom kapcsolatáról, az előttünk fekvő kötet nem igen ösztönözne részletes méltatásra. A több mint
hatszáz oldalas könyv becses erénye azonban, hogy rendkívül gazdag
tárháza a problémával kapcsolatos adatoknak és adalékoknak. Írójának
tiszteletreméltó gyűjtő munkája, rendszerező tehetsége, meggyőző érvelése és rokonszenvesen szabadelvű felfogása, egyszerű és minden színpadiasság nélküli előadásmódja arra érdemesíti, hogy e műről a magyar olvasóközönség is tudomást szerezzen.
A szerző az írók és a forradalom viszonyát, a marxista eszméknek az
írókra gyakorolt hatását, azonkívül a kommunista gazdasági és társadalmi
rendszer és az irodalom különféle összeütközéseit vizsgálja. Rühle elsősorban annak a bonyolult problémának iparkodik a mélyére hatolni, hogyan történhetett meg, hogy az elmúlt évtizedekben a forradalmi eszmék
által ihletett és a kapitalizmussal elégedetlen, e rend alapvető természetét
vagy kinövéseit bíráló írók közül sokan a kommunizmus tőszomszédságába kerültek, sőt némelyek a mozgalom pártigazolványos tagjai, nem
egyszer buzgó propagandistái lettek. A kötet jobbára azokkal az írókkal
foglalkozik, akiket egykor ugyan magával ragadott a kommunizmus forradalmi lendülete, de később kiábrándulva és csalódva szembefordultak a
mozgalommal, vagy pedig – ha kommunista országban éltek, tehát a szabad döntés jogával és lehetőségével nem rendelkeztek –, belső ellenzékbe
szorultak. Ezek az írók nem vonhatták és nem vonhatják le tapasztalataik
természetes következményeit, legfeljebb fenntartásaiknak adhatnak olykor hangot. A szerző csak a kelet–német és a szovjet írókról szóló fejezetekben tér ki részletesen azokra, akik teljesen behódoltak a mindenkori
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Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 3. számában.
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kommunista politikának és az önálló alkotó munka helyett a hatalom oltáránál végzett szolgálatot tekintik legfőbb hivatásuknak.
Jürgen Rühle szerint a forradalmi, szocialista eszmék megvallása és
ezeknek győzelméért vívott harc nem árt az írónak, nem csökkenti művészi rangját és tekintélyét, sőt igen gyakran szárnyat ad a tehetségnek.
Ugyanakkor azt is természetesnek tartja, hogy az írók sokhelyütt fellázadtak a pártvezetők ellen, mert a valóság kibékíthetetlen ellentétbe került a
kommunista elvekkel, a forradalmi szellemet kiszorította a bürokratikus
gondolkodás, az osztálytalan társadalomban kialakult egy törpe kisebbség
korlátlan hatalma. Az írói alkotómunka egyben kritika, tehát az íróknak
szükségszerűen szembe kellett fordulniok azokkal, akik a bajokat és mulasztásokat okozták. Rühle a Sztálin halálát követő szellemi erjedésben és
értelmiségi lázadásban végeredményben a forradalmi és avantgárdista
elemeknek a vaskalapos reakció terrorja elleni fellépését látja. Az a tétele,
hogy az elégedetlen és reformok után sóvárgó írók csak a marxizmuson
belüli változásokra törekedtek és nem kívántak letérni a kommunizmus
útjáról, már eddig is sok vitára adott alkalmat. Ezzel a nézetével Rühle
nem áll egyedül. E kérdés azonban rendkívül bonyolult és szövevényes.
Kielégítő választ – ha van egyáltalán kielégítő válasz – csak az eddiginél
alaposabb és mélyrehatóbb tudományos kutatás adhat.
Egy mai közkeletű kifejezéssel élve, Rühle keleti szakértő, vagyis a
kelet–európai országok – kivált Kelet–Németország és a Szovjetunió –
irodalmának, politikai viszonyainak és problémáinak alapos ismerője. Ez
a magyarázata annak, hogy könyvének java részét a kelet–német és a
szovjet irodalom képviselőinek szenteli. A kelet–német írók közül többeket személyesen is ismer. így Lukács Györgyöt is, akiről mindvégig mint
német íróról beszél és akit a német forradalmi irodalom legnagyobb gondolkodói közé sorol, Ernst Bloch és Ernst Niekisch mellé állítva őt. Jürgen Rühle rendkívül érdekes és színes portrékat rajzol a keletnémet és
szovjet írókról. ,,A másik Brecht”-ről például egy jellemző esetet mond
el. Amikor 1953. június 17-én kitört a kelet–berlini munkásfelkelés,
Brecht telefonon felhívta az írószövetség irodáját, a Friedrich strassén, a
zavargások középpontjában. Az irodában tartózkodó, főként sztálinista
írók azt válaszolták a helyzet iránt érdeklődő Brechtnek, hogy az utca tele
van tüntetőkkel, az iroda azonban ép és felkészültek, hogy minden támadás ellen megvédjék. Brecht letette a kagylót és állítólag megjegyezte,
hogy „az írók elbarrikádozzák magukat, jönnek az olvasóik”. Hogy ez
megtörtént-e valóban, ki tudja. Az író hagyatékában azonban találtak egy
verset, amely, úgy tetszik, válasz az egyik leggyűlöltebb kelet–német író,
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Kuba (valódi nevén Kurt Barthel) röpcédula–akciójára. A vers hevenyészett prózai fordításban így fest magyarul: „A június tizenhetediki felkelés
után az írószövetség titkára röplapokat osztott szét. Ezeken olvasható volt,
hogy a kormány bizalmát nem élvezi többé a nép. Az elvesztett bizalmat
azonban szorgos munkával újból megnyerheti. Nem lenne egyszerűbb, ha
a kormány feloszlatná a népet és újat választana helyébe?”
A szovjet irodalomról szóló fejezetek gazdagok, jóllehet hiányzik e fejezetekből a negyvenes és ötvenes évek fiatal írónemzedéke, amelynek
sajnálatos módon csak kevés képviselője szerepel a kötetben. Eléggé szegény a lengyelekkel foglalkozó rész és szembeszökően szerény helyet
foglal el – összesen csak 7 oldalt —a magyar irodalom. Ez még akkor
sem kielégítő, ha figyelembe vesszük, hogy a szerző Lukács Györgyöt a
német írók között tárgyalja és meglehetősen sokat idéz esztétikai és irodalomtörténeti munkáiból.
A magyar írók és a kommunizmus viszonyát Rühle Déry Tibor példáján mutatja be, majd röviden összefoglalja a forradalom előtti irodalmi
erjedést. Ennek az áttekintésnek értékét néhány téves adat csökkenti. A
Petőfi Kört a szerző helytelenül „a budapesti ellenzéki intellektüelek híres
klubjának” nevezi (546. old.), holott a Petőfi Kör vitafórum volt, nem
pedig a szó valódi értelmében vett klub. Ebből adódik a következő tévedés, hogy a Petőfi Kör „profilírozott személyiségei”, Déry és társai, azonkívül „a parasztíró Veres Péter és Illyés Gyula” voltak (551, old.). Dérynek és barátainak annyi közük volt a Petőfi Körhöz, hogy felszólaltak a
vitaesteken, Veres Péter és Illyés pedig nem is vett részt a vitákon. A
szerző tévedése abból származik, hogy a Petőfi Kört tagokkal rendelkező
egyesületnek, klubnak, írók és más értelmiségiek gyülekező helyének
tartja. Az 1955 decemberi ismert írói memorandumot nem 63-an – mint
Rühle írja (u. o.) –, hanem 59-en írták alá. E memorandum nem „,a sztálinista pártvezetőség ellen és a megbuktatott miniszterelnök, Nagy Imre
érdekében” íródott (u. o.), hanem az irodalom és az írók elleni adminisztratív intézkedéseket tette szóvá. A szerző szerint csak írók írták alá. A
valóságban az aláírók között újságírók zenészek, színészek és filmesek is
szerepeltek. Az sem állítható bizonyossággal, hogy a memorandum nyilvánosságra jutása után „a titkos rendőrség előkészítette Déry és barátja,
Tardos likvidálását.” (u. o.) Aczél és Méray közös munkájukban azt írják,
hogy Déryt a Központi Ellenőrzési Bizottság a memorandum aláírása és
az aláírás visszavonásának megtagadása miatt december 21 és 24 között a
kizárás előtti legsúlyosabb pártbüntetésben, „szigorú megrovásban, utolsó
figyelmeztetésben” részesítette. Tardos nem szerepelt a megbüntetettek
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között, mert aláírását visszavonta. Déryt és Tardost a Petőfi Kör sajtó–
vitája után, 1956. július elején zárták ki a pártból. Veres Péter október 23án a Bem szobor előtt nem „a Petőfi Kör és az írószövetség nyilatkozatát”
olvasta fel (552. old.), hanem az írószövetség hét pontból álló emlékezetes határozatát. A Petőfi Kör is készített határozatot, de ezt Veres Péter
nem olvasta fel Bem szobra előtt,
*
Az író és a forradalom – ez lényegében a tárgya Fedor Stepun emigráns orosz író, bölcselő, történész, szociológus és kritikus visszaemlékezéseinek is, amelyek ez év márciusában jelentek meg a müncheni Kösel
Kiadó gondozásában. Fedor Stepun jómódú családból származik, Moszkvában született 1884-ben, Németországban filozófiát tanult, korán bekapcsolódott a leningrádi és moszkvai irodalmi életbe, tüzértisztként harcolt
az első világháborúban, tagja lett a forradalmi munkás- és katonatanácsnak, majd Kerenszkij oldalán részt vett a polgári demokratikus kormány
munkájában is. A bolsevik hatalomátvétel után mint nyugati szellemű és
beállítottságú írót és politikust üldözni kezdték. 1922-ben kiutasították a
Szovjetunióból. (Ekkor hagyta el hazáját Berdjajev is.) 1926-ban a drezdai egyetemen a szociológia tanára lett, 1946-ban pedig a müncheni egyetem hívta meg tanárnak.
A kötet, amelyben életét írja meg, gyermekkorától az Oroszországból
történt kiutasításig, rövidített változata három kötetes memoárjainak,
amelyek 1947 és 1950 között jelentek meg „Ami elmúlt és ami elévülhetetlen” címen. A német kritika Stepun emlékiratait annakidején kiemelkedő kultúrtörténeti dokumentumnak nevezte és Stefan Zweig, Albert
Schweitzer és Ludwig Curtius memoárjaival egy sorba helyezte.
A több mint ötszáz oldalas kötet valóságos körképe a század eleji és
háború, meg forradalom alatti orosz szellemi és politikai életnek. Szemünk előtt megy végbe a régi Oroszország hanyatlása, a forradalom előtti
szellemi erjedés és születik meg a szovjet állam. A szerző kitűnően érzékelteti a háborús borzalmakat, hatásukat a népre, a forradalmak győzelmét
és a szocializmus eszméinek csúfos elkorcsosodását a hatalom megtartása
apró fortélyaivá. A kötet lapjairól egy tiszta és megvesztegethetetlen szellem bölcsessége szól hozzánk. Az ifjúkor leírásából egy letűnt világ képe
bontakozik ki. A falun töltött éveket az iskolás esztendők követik, majd
az egyetem külföldön. Tanulmányok Heidelbergben, utazások Rómába és
Firenzébe. A német egyetemi városban bölcseletet tanul, Windelband és
Rickert, Thode és Dietrich a tanárai. Olaszországban megismerkedik
Croceval és Viscarióval, Moszkvában és Pétervárott pedig Alexander
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Biok, Andrej Belij, Ivanov, Mereskovszkij és Berdjajev társaságában látjuk. Aztán a forradalmi eseményekkel kapcsolatban megismerteti az olvasókat Kerenszkijjel, Krapotkinnal, Leninnel és Trockijjal. Történeteinek
és élményeinek színhelyei az irodalmi szalonok, a kávéházak, a szerkesztőségi szobák, ahol mindenütt arról folyik a szó, milyen legyen a jövendő
Oroszország. Az első forradalom magával hozta a politikai cselekvés lehetőségét, a második eltemetett minden reményt.
A „Február” és az „Október” című fejezet rendkívüli drámai erővel telített. Ezekben a két forradalom történetét mondja el. E részek tele vannak
megható, mélyen emberi mozzanatokkal. Az orosz forradalmakról csak
kevesen írtak oly szemléltetően, a hűvös tárgyilagosságot szenvedéllyel
vegyítő megelevenítő erővel, mint Stepun e visszaemlékezéseiben. Az író
és filozófus, aki éles és kritikus szemmel figyelte a körülötte forgó világot, akaratlanul is a forradalmi elvek bűvkörébe került és a társadalmi
változások szükségét hirdette. „Sohasem voltam a forradalom barátja –
írja –, mégis, a forradalom kitöréséről érkezett hírt örömmel fogadtam.” A
demokratikus polgári forradalmat tudással és buzgalommal támogatta, de
a bolsevik hatalomátvételben mér nem vett részt. Szabadelvű felfogása,
hűvös és előkelő szemlélete, választékos ízlése visszatartotta ettől.
Az írás egyetlen ékessége a világosság – írta Kosztolányi. Erre törekedett, nem kis sikerrel, Stepun is, Kísérteties pontossággal figyel és ábrázol, világosan, egyszerűen és szabatosan ír. önéletrajza hosszú évek munkájának eredménye. Visszaemlékezéseit 1937 szeptemberében kezdte írni
és 1948 decemberében fejezte be. A könyv utolsó mondatában mintha az
emigráns sors örök vigaszát hallanók: „Nem tehetünk egyebet, mint hogy
tovább is szenvedünk Oroszországért, abban a reményben, hogy e szenvedésből idővel igazi bölcsesség fakad.”
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BORBÁNDI GYULA
A Bibó–vita 146
Bibó István augusztus hetedikén tölti be ötvenedik életévét. Az eszméiért
bebörtönzött és még ma is fogoly író, történész és politikus ötvenedik
születésnapja alkalmából Borbándi Gyula visszaemlékezik Bibó István
első közéleti szereplésére, az 1945-ös Bibó–vitára,
Bibó István 1945-ben egy feltűnést keltő tanulmánnyal vonult be a
magyar politika történetébe. A közügyek iránt érdeklődő közönség e tanulmány és a nyomában fellángolt vita kapcsán figyelt fel a nem egészen
harmincöt éves politikai íróra, akiről akkoriban csak a beavatottak tudták,
hogy miniszteri osztályfőnöki rangban a belügyminisztérium közigazgatási főosztályának vezetője, Erdei Ferenc belügyminiszter barátja, a magyar közigazgatás reformjának egyik szószólója, Erdeivel együtt az úgynevezett város–megye gondolatának szellemi atyja, a népi írók híve és a
Nemzeti Parasztpárt tagja.
A tanulmány ,,A magyar demokrácia válsága” címen a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség kiadásában és Szabó Zoltán szerkesztésében mintegy félezer példányban megjelenő „Valóság” című folyóirat
1945. október–decemberi számában látott napvilágot. Bibó ebben az írásában az 1945-ös politikai viszonyokat, a demokratikus rend működését, a
pártok törekvéseit és a koalíciós kormányzás hibáit és fogyatékosságait
elemezte. Az értekezés egy év óta a külföldön élő művelt magyar olvasók
számára is hozzáférhető. Megtalálható Bibó politikai és történeti tanulmányainak „Harmadik út” címen megjelent gyűjteményében. Beható
vizsgálatát és méltatását pedig elvégezte Szabó Zoltán, a gyűjtemény elé
írt alapos és kimerítő bevezetőjében, valamint Révai András, az Új Látóhatárban Bibó politikai filozófiájáról közölt hosszabb lélegzetű tanulmányában. Ezért részletes taglalására nem térek ki, talán elegendő, ha néhány mondatban összefoglalom Bibó megfigyeléseit, észrevételeit és következtetéseit.
Bibó 1945 őszén azon a nézeten volt, hogy a magyar demokrácia válságban van. „Válságban van, mert félelemben él. Kétféle félelem gyötri:
fél a proletárdiktatúrától és fél a reakciótól. Tárgyi okok nem indokolják
egyik félelmet sem: Magyarországon mindazok, akik proletárdiktatúrát
akarnak és mindazok, akik a reakció visszatérését akarják, elenyésző kisebbségben vannak, s külső erők sem néznék szívesen egyik fordulatot
146

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 4. számában.
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sem. A politikai élet végzetes félelmeinek azonban az a tulajdonságuk,
hogy tárgyi előfeltételek híján is, pusztán a félelem erejénél fogva elő
tudják hívni azt a veszedelmet, amitől félnek. Mindazok ugyanis, akik
mértéktelenül félnek a proletárdiktatúrától, hatalmassá erősíthetik a reakció táborát, mindazok pedig, akik mértéktelenül félnek a reakciótól, hatalmassá erősíthetik a proletárdiktatúra, vagy legalább is valamiféle szélsőbaloldali diktatúra táborát. Ha az ország nem tud kiszabadulni a félelemnek ebből a csapdájából, előbb–utóbb óhatatlanul kettészakad egy
ostobán feltett alternatíva körül: a nemzeti jogfolytonosság hívei a reakcióval, a radikális változások hívei a baloldali diktatúra ügyével kerülnek
egy táborba.” Bibó felfogása értelmében ilyen viszonyok között elsikkad
minden nyugodt és biztos reformpolitika, kátyúba jut a nagy reményekkel
kísért demokratikus fejlődés. A válság általános, az állami és politikai élet
minden ágazatára kiterjed. Mi hát a teendő? Az 1945-ben megkezdett
forradalmi változások nem akadhatnak meg, a történelmi pillanat viszont
teljesen forradalmiatlan. Ebben az ellentmondó helyzetben megoldásnak
kínálkoznék az angolszászok rokonszenves, de némileg más viszonyokra
szabott elgondolása, a megegyezéses forradalom eszméje. Magyarországon azonban nem egyszerűen szerkezeti és szervezeti változásokról, politikai, gazdasági és nevelési reformokról volt szó, hanem ennél sokkal
többről, a feudális, úri öntudat és a jobbágyi alázat alaphelyzeteinek felszámolásáról. E tekintetben – Bibó szerint – nincs miben és kivel megegyezni. Ha tehát az egyetemes és dinamikus forradalom nem képzelhető
el s a megegyezéses forradalom a feladathoz mérten elégtelen, Bibó nem
lát más lehetőséget, mint a határolt és tervezett forradalmat. A következőket tanácsolja: „Meg kell keresnünk az állami, társadalmi, gazdasági és
kulturális életnek azokat a pontjait, ahol az ú.n. konszolidáció végzetes
megmerevedést, a régi beteg erőviszonyok visszatérését, egyszóval a szó
legszorosabb értelmében vett reakciót jelent. Ezeken a területeken a legnagyobb és a legtudatosabb erőfeszítéssel meg kell tartanunk, sőt fokoznunk kell az 1945-ben megindult radikális változásoknak a tempóját. Ismerve azonban az ország nagyfokú konszolidáció–szükségletét, szélesen,
sőt még szélesebben ki kell jelölnünk a konszolidáció területét is, mert
egyedül ez tudja útját állni a közéletünket elborító félelmeknek és rémképeknek. A két területet világosan el kell határolni és teljességgel más eljárásmóddal kezelni.” Bibó szerint az abba nem hagyható reformok területei: a közszolgálat, az önkormányzatok, a közoktatásügy és a szövetkezetek alapvetése. A konszolidáció területe viszont a közrendészet és az általános gazdaságpolitika. Szigorú jogrendre és tőkeelőcsalogató általános
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légkörre van szükség. Ezzel kapcsolatban szükségszerűen vetődött fel a
kérdés, hogy a fennálló koalícióval megvalósítható-e ez a politikai koncepció. Bibó szerint nem valósítható meg, mert a koalíció végzetesen polarizálódott. Megoldásnak tehát az kínálkoznék, hogy a további polarizáció elkerülése és a feladatoknak megfelelő új koalíciós együttműködés
megteremtése érdekében a kormányzás súlypontját a koalíció két ellentétes szárnyán helyet foglaló Kommunista Pártról és Kisgazda Pártról át
kellene helyezni a két középpártra, a Szociáldemokrata Pártra és a Nemzeti Parasztpártra. Csak ez a súlypontáthelyezés menthetné meg a koalíciót a polarizálódás ártalmas következményeitől.
Érdemes még megemlíteni, hogy Bibó a külpolitikában is a szélsőséges lehetőségek és törekvések kikapcsolásától várta a politikai élet
gyógyulását és a zavartalan demokratikus fejlődés külpolitikai feltételeinek megteremtését. A következőket írta: „ ... aki Magyarországból szovjet
tagállamot akar csinálni, az hazaáruló, aki Magyarországon Habsburgot
akar restaurálni, az is hazaáruló, aki pedig Magyarországot az elé a hamis
alternatíva elé próbálja állítani, hogy csak a kettő között választhat, az
kétszeresen hazaáruló, mert a kettő között ott van a harmadik, egyedül
helyes út, a belsőleg egyensúlyozott, de radikális reformpolitikát folytató,
demokratikus, független szabad Magyarország lehetősége.”
Ez a politikai analízis és a belőle levont következtetések érthető feltűnést keltettek, helyeslést és ellenvetést váltottak ki a politikai körökben.
Ellenvetést elsősorban a kommunisták részéről, akik megengedhetetlennek tartották, hogy valaki ily kendőzetlenül felfedje az ország valódi állapotát és a kommunista párt igazi természetét, ugyanakkor olyan megoldást is ajánlva, amelyről nyilvánvaló volt, hogy sokkal rokonszenvesebb,
mint a kommunisták által ajánlott politika. De nem nyerte meg a tanulmány a Kisgazdapárt tetszését sem, mert őszintén rávillantott azokra a
veszélyekre, amelyek a párt helyzetéből mintegy törvényszerűen adódtak.
Bibó helyzetelemzésével leginkább a Parasztpárt úgynevezett jobbszárnya
és centruma – melyhez Bibó is tartozott –, azonkívül a népi származású
értelmiség értett egyet. A Szociáldemokrata Párt, amelynek Bibó előkelő
szerepet szánt a demokratikus fejlődés biztosításában, érthetetlen módon
ugyancsak idegenkedett a tanulmányban felvetett elképzelésektől és nagy
általánosságban osztotta a kommunisták felháborodását. A koalíciós súlypontáthelyezés egyébként nemcsak magyar törekvés volt (ilyen értelemben írt Kovács Imre is a „Válaszában, jóllehet valamivel későbben, mint
Bibó), ugyanilyen ötletek foglalkoztattak Lengyelországban is egyes demokrata politikai gondolkodókat.
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Szabó Zoltán két helyütt is – a „Harmadik út” bevezetőjében és 1956ban Orwellról írt tanulmányának egyik fejezetében – részletesen és behatóan megírta, milyen előzmények után került sor Bibó tanulmányának
közzétételére. A Kommunista Párt mindenképpen meg akarta akadályozni
a tanulmány megjelenését. Sőt, Révai azzal fenyegetődzött, hogy a rendőrséggel foglaltatja le a szedést a nyomdában. A helyzetet Lukács György
mentette meg. Egyetértett ugyan Révai kritikájával, de azt javasolta, hogy
Révai egyezzék bele a tanulmány kiadásába, ám adassék lehetőség a
kommunista bírálat elmondására. Abban állapodtak meg, hogy a tanulmány megjelenése után nyilvános vitát rendez a Valóság, ezen felszólal
Révai és Lukács, sőt meghívnak másokat is, hogy észrevételeiket közöljék. így is történt. Ez volt a híres Bibó–vita, mely – jól emlékszem – érthető lázba hozott minket fiatalokat, akik sokszor hajnalig tartó eszmecseréket folytattunk a magyar demokrácia lehetőségeiről és jövőjéről.
A vitára nem sokkal a Valóság október–decemberi számának megjelenése után került sor, mégpedig a Katolikus Kör Molnár utca 10. szám
alatti hajdani székházában, melybe 1945-ben a MADISZ költözött. A
főleg fiatalokból álló közönség zsúfolásig megtöltötte a nagy termet.
Mindenki lélegzetvisszafojtva figyelte a felszólalókat, elsősorban Bibót,
aki nyugodt és hűvös egykedvűséggel ült az előadói asztal mellett, olyan
társaságban, melynek minden tagjáról tudott volt, hogy végeredményben
negatívan értékeli Bibó fejtegetéseit. A tervektől eltérően nem Szabó Zoltán, a Valóság szerkesztője elnökölt, hanem Ortutay Gyula. Tőle jobbra és
balra Révai József, Lukács György, Karácsony Sándor egyetemi tanár,
Horváth Zoltán, szociáldemokrata képviselő, Keszthelyi Nándor, a későbbi külügyi sajtófőnök és Koczkás Gyula miniszteri tanácsos, az iskolaügyek egyik szakértője ült.
A vitát Lukács György vezette be. Előtte az elnöklő Ortutay Gyula is
szólt néhány szót. üdvözölte a megjelenteket és e vita megrendezését
egészséges jelenségnek nevezte. Ez a vita azt mutatja – mondotta –, hogy
a bírálat és a kritika szelleme kezd felülkerekedni olyan országban, ahol a
becsületes kritikának eddig nem volt helye. Példának Nagybritanniát és a
Szovjetuniót hozta fel, mint ahol az ilyesmi régen bevett szokás. Ami a
Szovjetuniót illeti, a hallgatóság egy része kétkedő mosollyal fogadta
Ortutay megállapítását.
Lukács hosszan, megfontoltan, minden fontos szót hangsúllyal ejtve ki,
bírálta Bibó nézeteit. Mindenki tudta, hogy nemcsak önnön véleményét
mondja el, hanem a pártvezetőség felfogását is tolmácsolja. Beszéde színvonalas, jól átgondolt és alaposan előkészített előadás volt. Lukács szerint
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minden kritikával szemben fel kell vetni a kérdést: jobbról jön-e vagy
balról? Az a kritika, amelyet Bibó István gyakorol a magyar demokrácia
állítólagos válságán – mondotta –, jobboldali kritika. Aztán hozzáfogott
annak elemzéséhez, hogy miért jobboldali ez a kritika. A rendőrséggel
kezdte és ezt mindenki magátólértetődőnek tartotta, minthogy a kommunista párt hatalma és tekintélye nagy mértékben a rendőrségen nyugodott.
Ez volt legkínosabb témájuk. Aki a rendőrség ügyét firtatni merte, azzal
szemben nem volt könyörület. Lukács vitatta, mintha a rendőrségnek csak
az lenne a feladata, hogy a kommunista pozíciókat mindenáron megtartsa.
Ez volt ugyanis – ha nem is ilyen kereken kimondva – Bibó egyik tétele.
A rendőrség a demokrácia egyedüli szerve – mondotta Lukács –, mely
akcióképes a demokráciaellenes összeesküvések ártalmatlanná tételében.
Rágalom, ha Bibó a rendőrség megszervezésében a koalíción belüli „pozíció–megvédést” lát. A rendőrséget – folytatta – nem lehet szűk szakszerűséggel szemlélni. Nagy társadalmi átalakulások idején a rendőrség sohasem pusztán „szakigazgatási ág”, hanem a politika, a társadalmi átalakulás fontos fegyvere. Így Lukács. Nyilvánvaló volt, hogy a kommunista
párt továbbra is a rendőrségi segédlettől várja a demokrácia megszilárdulását és nem hajlandó a rendőrség önkényes cselekedeteinek véget vetni.
Pedig Bibó szerint a nyugalomnak és az egészséges fejlődésnek egyik
feltétele éppen annak a félelemnek kikapcsolása volt, amelyet a rendőrség
tevékenysége idézett elő. Ez pedig csak úgy érhető el, ha a konszolidációval azonos ütemben a rendőrség mindinkább a szakigazgatási feladatai
felé fordul.
Lukács másik ellenvetése a kétfajta félelem kérdését érintette. Szerinte
a reakciótól való félelem indokolt, mert reális társadalmi oka van, de a
proletárdiktatúrától való félelem alaptalan, nincs reális oka. Az előbbi
esetében: akik ellen a tömeghangulat irányul, tényleges, létező, aktív ellenségei a demokráciának. Az utóbbi a demokráciával szembenálló erők
ideológiája, védekezésük egyik formája. Lukács szerint Bibó téved, ha
feltételezi, hogy az MKP minden kijelentése és fogadkozása ellenére,
titokban mégis diktatúrára tör; a reakció a proletárdiktatúra rémének felidézésével rettenti el a kommunista párttól azokat, akik rokonszenvvel
szemlélik tevékenységét. Bibó tehát jobboldali kritikát gyakorol, ha a
kétféle félelem közé egyenlőségi jelet tesz. Ugyanakkor eltereli a figyelmet az egyedül aktuális reális veszedelemről: a reakció restaurációs kísérletéről.
Hevesen szembeszegült Lukács Bibónak azzal a javaslatával is, hogy a
koalíció a két középpártra épüljön. Lukács ebből azt a követelést olvasta
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ki, hogy a Kisgazdapárt tegye hidegre a maga jobbszárnyát, a Kommunista Párt pedig a maga baloldali szektásait. A szektásoknak semmi, de
semmi befolyásuk a kommunista párt vezetésére nincs – mondotta Lukács. Nyilván a tizenkilencesekre, illegálisokra, spanyolosokra gondolt,
akiknek valóban nem volt befolyásuk a párt politikájának eldöntésére, ám
Bibó minden bizonnyal nem is ezektől, hanem Rákositól és egyes társaitól
féltette a magyar demokráciát, akiknek szektás volta már 1945-ben is vitathatatlan volt. Lukács ezzel szemben a Kisgazda Párt jobboldalán lát
fenyegető veszélyeket, amelyeket reális osztály törekvések táplálnak. Ismét a megszokott séma: a veszély csak a Kisgazda Párt részéről fenyeget.
A megoldás tehát nem a súlypontáthelyezés, hanem a baloldali erők öszszefogása a reakció mint ható, eleven és tényleges veszedelem ellen.
Mindent egybevetve Lukács azért is tartja jobboldalinak és negatívnak
Bibó elemzését, mert konszolidációt kíván. Aki pedig konszolidációt hirdet egy demokratikus átalakulásban – mondja Lukács –, mielőtt a reakció
ereje teljesen meg volna törve, jobboldali kritikát gyakorol.
Lukács előadására Bibó azonnal válaszolt. Érdekes jelenségnek nevezte., hogy noha tanulmányában a Kisgazda Pártot legalább olyan szigorúan
bírálta, mint a Kommunista Pártot, a Kisgazda Párt távolról sem reagált
oly ingerülten, mint a Kommunista Párt. A kommunista párti kritikusok
csak azt sérelmezik, amit a Kommunista Pártról írt és az MKP ellenfelei
is csupán annak örvendenek, hogy íme valaki ezt vagy azt jól megmondta
a kommunistáknak. Az az észrevétel, hogy jobbról bírálja a demokráciát,
abból a helytelen felfogásból ered, hogy a Kommunista Párt azonos a
demokratikus rendszerrel. A demokráciát ez a cikk semmiképpen sem a
jobboldal felől taglalja – mondotta Bibó –, a Kommunista Pártot azonban,
minthogy nem állhat tőle balabbra, kívülről nyilván csak jobboldalról
lehet taglalni.
Bibó ismét hangoztatta, hogy éles és világos vonalat keli húzni a szükséges konszolidáció és a szükséges forradalmi átalakulás területe közé.
Az ellentét Bibó és a kommunisták között abban van, hogy a rendőrséget
a kommunisták a forradalom, Bibó pedig a konszolidáció területére utalta.
Bibó szerint egyébként Magyarország 1945 őszén nem élt a társadalmi
átalakulás állapotában. Bizonyos politikai erőviszonyok megváltoztak és
bizonyos felső rétegek félretolódtak – mondotta – azonban a társadalom
struktúrájában, s a polgári és munkásosztály társadalmi erőviszonyaiban
nincsen alapvető változás. Ami pedig a félelmet és biztonságérzet hiányát
illeti, Bibó nem az összeesküvők, szabotálók és feketézők bizonytalanságára gondolt – ezt iparkodott bizonyítani Lukács, és később Révai is –,
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hanem azokra a polgári rétegekre és a birtokos parasztságra, melyek a
demokratikus koalícióhoz tartoztak és ennélfogva nem tanácsos ellenük a
rendőrséget mozgósítani,
A proletárdiktatúrától és a reakciótól való félelmet illetően Bibó megjegyezte, hogy tanulmányában a proletárdiktatúrát nem nagyobb veszélynek, hanem nagyobb félelem okozójának állította be. „Az ellentétpárt az
teszi egyenrangúvá, hogy a proletárdiktatúra oldalán a félelem, a reakció
oldalán a reális veszély a nagyobb.” Bibó persze nem tudhatta, hogy a
későbbi évek 'ennek ellenkezőjét fogják bebizonyítani: a proletárdiktatúra
volt a reális veszély. Viszont felismerte, hogy a bekövetkezésétől való
félelemmel komolyan számolni kell.
Lukács és Bibó felszólalása után Horváth Zoltán képviselő, a Népszava munkatársa beszélt – mint mondotta – a Szociáldemokrata Párt szempontjait adva elő. Kifogásolta, hogy egyesek minden apróság ellen tiltakoznak, majd a fasizmus veszélyére hívta fel a figyelmet. Felszólalását
azzal zárta, hogy Bibó tanulmánya destruktív kritika – nem mutat rá a
megoldási módokra. Horváth Zoltán viszont Bibó egyetlen tételével sem
szállt vitába, általános szólamokat hangoztatott és lényegében semmi újat,
vagy érdekeset nem mondott. Ez jellemezte a felszólalások többségét is.
Lukács kivételével senki sem bocsájtkozott a probléma érdemi megvitatásába, hanem mindenki megelégedett azzal, hogy szubjektív benyomásait
közölje. Ez vonatkozik Révaira is, aki érvek helyett deklaratív kijelentésekkel iparkodott a hallgatóságra hatást gyakorolni. Leghevesebben a
koalíciós súlypont áthelyezésének gondolatát támadta, kifejtvén, hogy ez
egyet jelent a jobboldalhoz való közeledéssel és így végső soron kísérlet a
kommunista párt elszigetelésére. Ezen mitsem változtat a szerző
jószándéka, amit nem vont kétségbe. Ma, több mint tizenöt év távlatából
érdekes visszaidézni Révai fennhangon tett kijelentését: „... mi a paraszti
magántulajdon alapján állunk, de nem az olyan magántulajdon alapján,
amely a paraszti magántulajdonból máról holnapra kolchoz rendszert akar
csinálni. Ami a kismagántulajdont illeti, a Kommunista Párt határozottam
a magántulajdon elve alapján áll.” A polarizációval kapcsolatban megjegyezte, hogy a harc, mely a demokráciáért folyik, szükségszerűen polarizációhoz vezet. A cikkben határozott jobboldali tendenciát lát. Keszthelyi
Nándor a magyar katolikusok magatartását kifogásolta, megemlítvén,
hogy Franciaországban és Olaszországban a katolikus párt a munkásság
szövetségese. Koczkás Gyula szerint a demokrácia válságából csak azáltal
lehet kilábalni, ha a tudatlan tömegek megfelelő neveléshez és oktatáshoz
jutnak. Az embereknek természettudományos műveltséget kell adni; lehe338

tetlen viszont, hogy ugyanazok neveljenek, akik a fasizmusra is neveltek
– mondotta. Karácsony Sándor professzor – ugyancsak kitérve Bibó nézeteinek alapos elemzése és megvitatása elől – a baloldali szolidaritást sürgette. Amíg nem baloldali a kritika – mondotta –, addig nem lehet termékeny, legfeljebb önvizsgálásra kényszeríti a baloldalt. Beszédét – amely
általánosságaival és a valódi téma kerülésével némi csalódást keltett Karácsony sok jelenlévő nevében – azzal fejezte be, hogy a baloldalt kell
megszilárdítani és akkor a demokrácia erősebb lesz.
A vita Bibó viszontválaszával fejeződött be. Érthetetlennek tartja, hogy
miért jobbra–tolódás, ha a koalíció a két középpárton nyugszik. A Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Parasztpárt elismerten baloldali párt, tehát
a koalíció súlypontja semmiképpen sem helyeződnék át jobboldalra. A
proletárdiktatúra és a Habsburg restauráció veszélyével kapcsolatban ismét aláhúzta, hogy mind a két lehetőséget irreálisnak tartja és csak a félelemről beszélt, amelyet nem lehet tagadni. Ne csak a szájunkkal harcoljunk a demokráciáért, hanem a mozdulattal, a tettel is – fejezte be felszólalását.
Nézeteinek tehát nem akadt támogatója, csak bírálója. Még a legenyhébb és legmérsékeltebb Ortutay Gyula volt, aki azzal zárta be a vitát,
hogy Bibó István félelme a demokráciáért való félelem. „Cikkében azok
félelmeinek adott helyt, akik a konszolidációért rettegnek. Demokratikus
konszolidációról van szó. Nem akarunk olyan konszolidációt, amely a
társadalmi megmerevedést és a nagytőke konszolidációját idézné elő.”
Ezzel fejeződött be tehát az a vita, amelyet a Kommunista Párt követelt és
amely feltétele volt annak, hogy Bibó tanulmánya napvilágot láthasson.
Bibó ezenkívül még egy helyen védte meg nézeteit és felfogását. A
Társadalomtudományi Társaságban. Itt azonban nem eleve negatív beállítottságú vitapartnerekkel volt dolga, hanem érdeklődő, el nem kötelezett
és a helyes megoldásokat kutató liberális, polgári radikális és szocialista
férfiakkal. Ezt a vitaestet – ha jól emlékszem – a Kereskedelmi Kamara
Szemere utcai székházában rendezték és az ülésen Gönczi Jenő, a Társadalomtudományi Társaság egyik érdemes vezetője elnökölt. Bibó összefoglalta fontosabb tételeit, majd a vitában megvilágított több homályosnak tetsző részletet. Elsősorban a félelmi komplexumot taglalta, aztán
azokra a csábító távlatokra vetette tekintetét, amelyek megnyílhatnának,
ha Magyarországon valóban sikerülne „a keleti (szovjet mintájú) és a
nyugati (angolszász–francia) mintájú demokrácia” egyeztetése, egy olyan
szintézis létrehozása, amely gyakorlati például szolgálhatna az
Európaszerte nehézségekkel küzdő demokratikus koalícióknak. Ezáltal –
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hangsúlyozta Bibó, megismételvén tanulmányának záró tételét – Magyarország fontos tényezője lehetne az angolszász–szovjet viszony szerencsés
és biztató alakulásának is. „A mai Európában – idézte tanulmányából –
valamely kis nemzetre vár az a szerep, mely a francia forradalmat követő
reakció után Belgium szerepe volt: termékeny példát és mintát adni a világot gyötrő ellentétek feloldása számára. Amely kis nemzet erre az útra
lép, a nagyhatalmi sakkjátszmák és esetleges fordulatok között vergődő
tehetetlen bábból az egész világon uralkodó feszültségek termékeny és
szerencsés feloldódásának az eszközévé válhatik.”
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CZIGÁNY LÓRÁNT
Magyar irodalom az Encyclopaedia Britannica tükrében 147
Csaknem kétszáz évvel ezelőtt, 1768-ban alakult meg Edinburghban a
Skóciai Úriemberek Társasága. A Társaság kezdetben csak három tagot
számlált, mely nem meglepő az egyletek és klubok hazájában. A három
skót úriember nagyszabású tervet akart megvalósítani: koruk természettudományos világképének összefoglalását, a francia enciklopédisták mintájára. Vállalkozásuk azonban meghaladta a Társaság szerény anyagi erőit,
s az enciklopédiát kénytelenek voltak heti folytatásokban kibocsájtani.
Még így is három évig tartott, amíg a „Z” betű utolsó címszaváig eljutottak. Az eredmény: három szerény kötet. Ám az Encyclopaedia Britannica
mégis érdemesnek bizonyult az akkor még hivalkodónak tetsző névre. A
három kötetből már a tizenkilencedik század elején húsz kötet lett, s noha
a Tizedik Kiadásig a skót fővárosban jelent meg, mégis az angol szellemi
élet egyetemes terméke volt. A tizenkilencedik század második felétől
mint az egyik legmegbízhatóbb, legtekintélyesebb ismerettárat tartja számon a közvélemény. Az első világháború után, mint annyi más európai
szellemi kincs, áthajózott az Újvilágba. 1943 óta évente jelenik meg huszonnégy szabvány kötetben; hozzávetőlegesen hétezer szakember írja,
hetvenkét országból.
Az Első Kiadás szerkesztői a hasznosság elvét tűzték zászlajukra, azt a
sajátosan angol elvet, amelyből a tizenkilencedik századi Anglia legfontosabb közgazdasági hitvallása, az utilitariánizmus született meg. A főszerkesztő, William Smallie szerencsés kézzel válogatta össze azokat a legfontosabb értekezéseket, amelyeket az „okos század” legnagyobb racionalista tudósai írtak. Az első három kötetben megtalálható az egész felvilágosodás, az angol racionalizmus és ipari forradalom. Az elektromosságról
Franklin írt, a mechanikáról Ferguson, filozófiáról John Locke és David
Hume, ízlésről – mai fogalmaink szerint esztétikáról – Voltaire, a szerkesztésről – stilisztikáról – pedig Edward Young, E névsort folytathatnánk; kevés kiadványnak voltak ily kimagasló munkatársai. Az Encyclopaedia hírét azonban nem csak a „tekintélyek” alapozták meg, a három
skót úriember is derekasan dolgozott. A kisebb cikkek nagy részét maga
William Smallie írta szűkszavúan és pontosan. Andrew Bell többszáz
rézmetszetet készített a munkához, MacFarquhas pedig a terjesztést bonyolította le.
147

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 4. számában.
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Az Encyclopaedia első kiadásai a természettudományokkal foglalkoznak; csak a történeti szemléletű tizenkilencedik század fedezi fel ismét a
tudományos képletek mögött álló embert. Az „okos század” utolsó harmada Angliában még mindig a felvilágosodás szükségességének jegyében
telik el, habár a polgárság már az érzelmek jogait követeli. A hit azonban,
hogy a civilizáció haladása a valóság teljes megismeréséhez és megértéséhez vezet, arra serkent, hogy az ismereteket enciklopédikus tudás formájában rendszerezzék. Ezért születnek egymás után a lexikonok és az
enciklopédiák.
A magyar irodalomról a Hatodik Kiadás hatkötetes kiegészítése tesz
először említést. Magyarországról az Első Kiadás szűkszavú földrajzi
ismertetése után a Második Kiadásba kerül új cikk, amely egészen 1824ig változatlan marad. A cikk már akkor elavult és téves ismereteket közölt, amikor megjelent (1780). A benne lévő elképzelések a tizennyolcadik század elején, Rákóczi függetlenségi háborúja után és nyomán alakultak ki Európában, s a Mária Terézia korabeli huszárbravúrok legendája,
melyek a hétéves háború alatt keletkeztek, csak kicsit színezik az általános képet. Mielőtt az irodalomról szóló ismertetéseket részleteznénk, nem
érdektelen idézni a két és félhasábos cikk néhány részletét, mivel azokat
az általánosságokat tartalmazza, melyek legjobban hozzájárultak a magyarokról külföldön alkotott kép keletkezéséhez.
„A magyarokról azt állítják, hogy vérmes, lobbanékony természetű
emberek, kissé féktelenek, kegyetlenek, büszkék és bosszúállók. Köztudomásúan mindig kiváló katonák voltak, mert jobban szeretik a fegyverforgatást és vadászatot, mint a művészetet, tudományt, kereskedelmet
vagy gazdálkodást. A nemesség szereti a hivalkodást és fényűzést; hajlamos a nagyszabású vendégeskedésre és tivornyázásra. A férfiak általában
erősek és arányos termetűek. Bajuszuk kivételével borotválják arcukat,
fejükön prémes föveget viselnek, ruhájuk testreszabott és széles öv szorítja derekukra; öltözéküket rövid kabát vagy mente egészíti ki, melyet úgy
kapcsolnak össze, hogy a jobb karjukat szabadon hagyja. A lovasságot
huszároknak, a gyalogosokat hajdúknak hívják. Az előbbiek felszerelése
pallos illetve handzsár és csákány vagyis szekerce. Lovaik fürgék, bár
nem oly nagyok, mint a németeké, s ezért a huszárok a kengyelből állva
vagdalkoznak. A hajdúk többnyire annyi tollat tűznek fövegükbe, ahány
ellenség megölését tulajdonítják maguknak. Mind a lovasok, mind a gyalogosok kiválóak mint katonaság, nagyon alkalmasak az ellenség üldözésére, vagy a hátország feldúlására és zsákmányszerzésre, de szabályos
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ütközetben nem állják meg a helyüket rendszeresen kiképzett csapatokkal
szemben. A nők, amikor külföldre utaznak, rövid ruhát és fátylat viselnek.
Az országban négy nyelven beszélnek, nevezetesen magyarul, mely
mint ők maguk, szittya eredetű és csak kicsit, vagy egyáltalán nem hasonlít a többi európai nyelvhez, németül, szláv nyelveken és latinul. Ez utóbbit nem csak a tanultabbak beszélik, hanem az egyszerű emberek is, noha
romlott formában.” (1780)
A cikk ezenkívül megemlíti még, hogy Magyarország régi neve Pannónia volt, a mostani nevét a hunoktól (Hungary) kapta, akik szittya vagy
tatár eredetűek. Az ország lakói a hunok leszármazottjai, szlávok, kunok,
németek, oláhok, görögök, zsidók, törökök és cigányok. A gazdasági élettel kapcsolatban megállapítja, hogy a tokaji bor a legjobb Európában és
oly nagy a gabonatermés, hogy az angliai ár egyhatodáért adják el.
Ezt a cikket csak 1824-ben írta újra William Jacob 148, a Királyi Társaság tagja. Hogy az enciklopédiába új cikk került, mely már tizenhárom és
fél hasáb hosszú, annak tulajdonítható, hogy Magyarországról két könyv
jelent meg, melyeket hazánkba látogató angol tudósok írtak. Egyikük,
Robert Townson 1793-ban járt Magyarországon. Könyve 149, mely négy
évvel későbben jelent meg, az egykorú sajtó szerint nagy sikert aratott.
Townson mineralógiai kutatásokat végzett Magyarországon, de a Felvidék flórájának egy részét is ő írta le először. Az ország minden nevezetesebb helyén járt. Beszámolójának egyik legélénkebb része Széchenyi Ferenc nagycenki birtokán történt látogatásának leírása, A „magyar” szó,
mint nemzetnév, az ő könyvén keresztül került be az angol nyelvbe.
Könyvét lefordították franciára, németre és hollandra is. Kazinczy így
kommentálja egyik magán levelében; „Többet találtam benne, mint reménylettem. Azonban itt is igen sajnálom, hogy a legfontosabb tudósítások, majd egészen hazugak, csonkák.” Beszámolója ma inkább tényszerűnek és rokonszenvesnek tűnik. A másik utazó Richard Bright, aki a Bécsi Kongresszus után, 1815 tavaszán járt hazánkban. Útleírása 150 meg148

W. Jacob (1762–1858) utazó, sokoldalú író, statisztikai, politikai, kereskedelmi pamfleteket írt.
149
R. Townson: Travels in Hungary, with a short account of Vienna in the year 1793.
Edinburgh, 1797. Útleírása rövidített formában magyarul is megjelent Szomota István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten, Bp., 1891. című munkájában.
150
R. Bright: Travels from Vienna through Lower Hungary, Edinburgh, 1818. Bright
(1789–1858) neves orvostudor, a róla elnevezett betegség felfedezője, 1837-tól Viktória királynő háziorvosa. A Magyar Tudós Társaság 1833-ban külföldi levelező tagjai közé választja. Könyvét a korabeli Magyarországon is jól ismerték.
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bízható és nagyon sok érdekes adatot tartalmaz. Sir J. A. R. Marriott, a
neves angol történész sokszor idézi könyveiben a bécsi kongresszussal
kapcsolatban. Brightot minden érdekli és nem sajnálja a fáradságot, hogy
mindenről meg is győződjék. Ö ír először a magyar irodalomról angol
nyelven. Könyvében ismerteti a magyar játékszíni mesterség keserveit,
bemutatja a magyar felvilágosodás íróit, s amikor a badacsonyi Kisfaludy
birtok mellett utazik el, megemlíti, hogy itt él Magyarország legnagyobb
poétája, s milyen kár, hogy műveit német nyelven Bécsben hiába próbálta
beszerezni.
Így Jacob cikke az Encyolopaedia Britannicában, amely főként Bright
könyvén alapszik, eléggé megbízható. A magyar irodalomról a következőket írja: „Noha Magyarországon létezik nemzeti nyelv is, azt nem mindenki beszéli, s nem tételezhető fel, hogy a lakosságnak több mint harmadrésze megértené. Majdnem napjainkig az egyedüli írott nyelv a latin
volt, ezt használták minden jogi és hivatalos eljárás során és még most is
a latin az érintkezés legáltalánosabb eszköze. Csupán Mária Terézia korától kezdve történnek kísérletek a nemzeti nyelv művelésére, csiszolgatására. Amikor a királynő megalakította a magyar testőrséget, sok nemesi
családból származó ifjú került Bécsbe, ahol módjuk nyílt megismerni,
milyen megbecsülésben részesül a tudományok művelése Európa civilizáltabb részeiben; s így felismerték hazájuk elmaradottságát a nemzeti
nyelv és irodalom hiánya miatt. A felismerés erőfeszítésekre ösztönözte
őket, s az erőfeszítésekből született azoknak a műveknek nagy része, melyekkel a magyarok büszkélkednek. Az anyanyelv művelésének ügyét
előbbre vitte II. József kísérlete, mellyel a német nyelvet akarta hivatalossá tenni Magyarországon. A kísérlet ugyanis felébresztette a magyarok
hazafias szellemét, s e szellem az anyanyelv terjedésében és pallérozásában nyilvánult meg. Azóta a nyelv művelése teremtett néhány jó költőt,
kik erejüket hazájuk dicséretére és legkiválóbb fiai tetteinek feljegyzésére
fordították. Mivel költészetük tárgya kevésbé ismert hazájuk határain túl,
nekünk azoknak a tudósításaira kell bíznunk magunkat, kiket a költészet
tárgyköre a legjobban érdekel, s akik ennélfogva nem lehetnek a legelfogulatlanabb kritikusok.” (1824)
A jeles akadémikus óvatos ítélete érthető: harmadkézből származó ismereteikkel jobb óvatosan bánni. A Hetedik Kiadás (1830–1842) Magyarországról szóló cikkét átdolgozták, talán Jacob maga, s ez 15 hasáb
terjedelmű. Időközben Bowring serény munkásságának eredménye is
napvilágot látott: egy magyar antológia, hosszú tanulmányok folyóiratokban. Az Encyclopaedia azonban szóról–szóra azt írja a magyar irodalom344

ról, amit fentebb már idéztünk. Ez vagy Jacob hiányos olvasmányait jelzi,
vagy Bowring és Miss Pardoe munkásságának hiábavalóságát. Mindenesetre a nyelvről szóló részben kijelenti, hogy a magyaroknak a hunokkal
való összekeverése nemcsak tudománytalan, de nevetséges is és mint érdekességet említi a szerző, hogy az angol „coach” szó a magyar „kocsi”ból származik, a székelyekről azt állítja, hogy a magyarokhoz hasonló
nyelvet beszélnek. Újdonságként a magyar történelmet ismerteti két oldalon.
A Nyolcadik Kiadás már a magyar szabadságharc után jelenik meg
(1853–1860), ami azt jelenti, hogy Angliában és általában Európában már
ismerik a magyarokat, számtalan cikket írtak a szabadságharcról és Kossuthról; divatos egyébként akkoriban magyar tárgyú elbeszéléseket írni.
Az Encyclopaedia szerkesztősége Szabad Imrét 151 kéri fel, hogy Magyarországról írjon. Szabad a magyar irodalom csúcsát Vörösmartyban látja,
bár Petőfi, Arany és Jókai nagyságát is elismeri. Noha cikke az Encyclopaedia hivatalos álláspontját képviseli, részletes ismertetésétől el kell tekintenünk, mivel tévedés lenne egy emigráció ismeretterjesztési kísérleteit Magyarországról kialakult külföldi véleménynek felfogni. Szabad érdemeit mindenesetre el kell ismernünk, mert a magyar irodalomról szóló
ismertetése tárgyilagos, a kor színvonalán áll és a szerző arányérzéke is
dicséretreméltó, bár emigránsoknál ez torzul el leghamarább, ha hazájukról idegen nyelven írnak.
Palmerston erő–egyensúly politikája a növekvő orosz birodalom terjeszkedési kísérleteinek ellensúlyozására balkáni befolyásra is törekedett.
Ez a politika Palmerston óta hagyományossá vált. így a múlt század második felében – nagyjából a Kiegyezés és a Milléneum között – a Monarchia népeire, azok szokásaira, szellemi életükre vonatkozó ismeretek már
nemcsak néhány különcöt érdekeltek, de érdekelték az államapparátust is.
Noha a közönség ismeretei még mindig útleírásokra és népszerűsítő munkákra támaszkodnak, melyet angol utazók és külföldön buzgólkodó haza151

Életéről nem sokat tudunk. Valószínűleg Szabad (Freyreich) Imre pesti angol nyelvmester fia, aki a Kossuth emigrációval került Angliába. Az emigráns politikában nem
vett részt, ahogyan a dokumentumok hiánya bizonyítja. (L.: Jánossy Dénes: A Kossuth emigráció Angliában, 3 kötet. 1940–48) Mint jótollú újságíró nagy szolgálatot
tett hazája ismertetése érdekében. A British Museumban a kővetkező művei találhatók: Hungary past and present, Edinburgh, 1854; Jókai: Hungarian Sketches ... 1854
(Bevezetést írta, kitűnő esszé a magyar irodalomról.); Hungary (in E. B„ 8th. Ed.,
1853–60); l’Europe avant et aprés la Paix Villafranca, Torino, 1859.; Modern War,
its theory and practice. New York, 1863.; Le Général Grant, Président de la
République Americaine, Paris, 1868.
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fiak nagy számban adnak ki, az ismerettárak anyaga lassan kezd tudományos színvonalat elérni. Hatásuk általánosságban véve nem nagy, mert
ekkor a Kelet–Európával foglalkozók száma még kicsiny volt és ezeknek
is nagyrésze műkedvelő tudós. Hibás sokszor a terminológia használata
olyan történészeknél, akik ismereteiket harmadkézből kapták. Magyarország népeivel kapcsolatban, például, elterjedt volt az a nézet, hogy ezeknek a gyűjtőneve „Hungarian”, mely magában foglalja a különféle szláv
népeket és románokat, németeket egyaránt, többek között a „Magyar“-t is,
mely az uralkodó népfaj.
Ilyen műkedvelő tudós volt E. D. Butler 152, a Kilencedik Kiadás „Magyarország” címszavának szerzője. Húsz oldalas esszéje négy részre oszlik: földrajz, történelem, nyelv és irodalom. A történelemről szóló részt a
48-as szabadságharc jelentősége köré összpontosítja. Irodalmi nézetei
Toldy hatását mutatják. (Ezt többek között a „Pihenés kora 1711–1772”
című alfejezet igazolja.) Adatai megbízhatóak, ítéleteket igyekszik elkerülni, csupán Jókai esetében tesz kivételt, ami érthető, hiszen ezekben az
években kezdődött Angliában a Jókai láz. így ír: „De messze a legtermékenyebb és legtehetségesebb író Jókai, akinek mind képzelőereje és ragyogó stílusa, mind a magyar valóság és jellemek hű ábrázolása európai
hírnevet szerzett.” Butler azonban elsősorban könyvtáros, nem tudja megállni, hogy a régi magyar irodalom híresebb könyveinél meg ne említse,
azok megtalálhatók-e a British Museumban vagy sem. Továbbá behatóan
foglalkozik a magyarnyelvű tudományos irodalommal is. Végül, lendületesen így fejezi be értekezését:
,,Ha visszapillantunk a magyar nyelv és irodalom egy évszázad előtti
siralmas állapotára, amikor az első magyarnyelvű újság Pozsonyban megjelent és ezt összehasonlítjuk mai vezető szerepével az országban; vagy
figyelembe vesszük, hogy a magyar nyelv, noha idegen elnyomás alatt és
ellenséges tényezők jelenlétében fejlődött és nem csak hogy nem bukott
el, hanem fölénybe is került, – akkor nem szűnhetünk meg csodálni a magyar irodalom bajnokainak állhatatos kitartását; és ugyanakkor hisszük,
hogy az államnyelv lesz Szent István koronájának különböző népei között
a közös és tartós kapcsolat pillére,” (1881)
A Kilencedik Kiadás számunkra még arról is nevezetes, hogy ez tárgyalja először külön cikkben a magyar irodalom nevezetesebb alakjait.
152

E. D. Butler (1842–1919), a British Museum könyvtári tisztviselője, a hetvenes években megtanult magyarul, majd finnül, néhány kötet fordítást adott ki (többek között
Arany .Rege a csodaszarvasról' című művét). Munkássága elismeréseképpen a Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagjai közé választotta.
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Noha Vörösmarty, Petőfi, Arany életműve már lezáródott, mikor ez a
kiadás megjelent és Butler esszéje is nagy figyelmet szentelt nekik, külön
életrajzuk még sem található meg az Encyclopaediában. A következő írók
képviselik a magyar irodalmat; Bacsányi, Bajza, Csokonai, Döbrentei,
Eötvös, Erdélyi, Fáy, Garay, Gyöngyösi, Jósika, Kazinczy, a két Kisfaludy, Kölcsey, Tompa. A cikkek 15–20 sor terjedelműek, meglehetősen
akadémikus stílusban íródtak, s nincsenek szignálva, de belső evidencia
alapján Butlernek tulajdoníthatjuk őket. Butler aprólékos, megbízható
munkát végzett, értékeléstől itt is tartózkodik, ízlését csupán a kiemelt
életrajzok szelektálása mutatja. A felsorolt írók közül különösen a Kisfaludy testvéreket és Eötvöst tartja fontosnak. Ez utóbbit Szalay Lászlóval a
múlt századi politikai irodalom legjelentősebb alakjának véli, s különösen
Eötvös esetében hangsúlyozza, hogy „a magyar alkotmányban időről–
időre történő reformok nagymértékben az ő politikai és irodalmi munkásságának tudhatók be.”
A 11 kötetes Pótlás (1902–03), mely a Kilencedik Kiadással együtt képezi a Tizedik Kiadást, a magyar irodalom tárgyköréből is jelentősen kibővíti az Encyclopaedia ismeretanyagát. A magyar irodalom utolsó húsz
évéről Emil Reich 153 ír összefoglalást. Cikke nem több, mint a Nyugat
előtti költészet kisebb–nagyobb alakjainak aprólékos, perspektíva nélküli
leírása, mely nem mentes kisebb tárgyi tévedésektől sem (Pl. Ignotusról
azt hiszi, hogy Heltai írói neve.) Sokkal jelentősebb az életrajzi anyag
bővülése. Az új életrajzok a következők: Csiky, Jókai, Madách, Petőfi és
Csengery Antal. A Madách–életrajzot Reich írta, a többit Nisbet Bain. 154
Bain életrajzai tökéletes miniatűr esszék, melyeknél jobbat azóta sem írtak az Encyclopaedia Britannicában magyar írókról. Petőfit így próbálja
jellemezni az angol irodalom terminológiájában gondolkodó olvasó számára;
„Petőfi éppúgy a természetesség egyszerű és eredeti költője, mint
Wordsworth, vagy Christian Winther, s noha szerelmi költészetét nemes
idealizmus ihleti, mely Byron erejével és hevületével jelentkezik, mégis
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Emil Reich (1854-1910) magyar származású angol történész, sokoldalú, mozgékony
szellem, Lord Acton szerint egyetemes specialista. Oxfordban, Cambridgeben és
Londonban tartott szellemes történeti előadásai divatosak voltak a századfordulón.
Rendkívül sokat írt; adatai nem mindig megbízhatóak.
R. N. Bain (1851–1909) a British Museum könyvtári tisztviselője, az orosz, svéd és
magyar történelem kiváló ismerője. Sokoldalú nyelvész. Tolsztoj, Gorkij és Jókai
fordítója. Jókaitól tíz kötetet fordított angolra.
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forradalmi dalai azok, melyekben szenvedélyes és dacos zsenije legtisztábban érvényesül.”
Bain, aki saját bevallása szerint Jókai egy németnyelvű regényének elolvasása után határozta el, hogy megtanul magyarul, mint ezt egyik esszéjében írja, így méltatja Jókait:
„Jókai lényegében romantikus író, szövevényes keleti fantáziával.
Humora a legtisztább és legkivételesebb humor. Ha valaki el tud képzelni
egy olyan írót, akinek tehetsége majdnem egyenlő mértékben magában
foglalja Walter Scottot, William Beckfordot, az idősebb Dumast, Charles
Dickenst és egy szilajkodó magyar ,je ne sais quoi' kvalitást, az helyes
képet nyert a nagy magyar mesemondó vitathatatlan zsenijéről.”
Az Encyclopaedia Britannica az 1911-es cambridgei kiadással érte el
fejlődésének csúcsát. A 28 kötet – az enciklopédiák történetében először –
egyszerre jelent meg, s így ez az első lexikon, amely legalább megjelenésekor nem volt már részben elavult. A főszerkesztő, Hugh Chisholm tekintélyes munkát végzett! 1500 tudós segítségével feltérképezte az emberi
tudás lényegét. A mű a tizenkilencedik század szintézise a repülőgép,
rádió és a világháborúk feltalálásának előestéjén. A magyar irodalmat
harminc író képviseli, s hogy ez milyen nagy szám, csak akkor tudjuk
lemérni, ha összehasonlítjuk az orosz vagy lengyel írók életrajzainak
számával (huszonöt illetve nyolc). Bain megírja illetve újra írja Arany,
Balassa, Eötvös, Kármán, Kemény Zsigmond, a két Kisfaludy, Petőfi,
Szigligeti, Pázmány, Zrínyi és Vörösmarty életrajzát. Az irodalomtörténeti részt azonban a két előző kiadásból veszik át, sokszor ugyanazokkal a
hibákkal és szerkezeti egyenetlenségekkel.
Az első világháború megzavarta az Encyclopaedia Britannica fejlődését is, csak a háború után jelenik meg Pótlás (1922), majd még egyszer
három kötet (1926). Ezek a cambridgei kiadással együtt képezik a Tizenkettedik illetve Tizenharmadik Kiadást. Az 1926-os Pótlásban Zolnai Béla budapesti egyetemi tanár összefoglalta az utolsó évek magyar irodalmának történetét és valószínűleg szintén ő írta meg Ady, Herczeg Ferenc
és Molnár Ferenc életrajzát a már meglévőkhöz.
A Tizennegyedik Kiadás 24 kötetre standardizálja az Encyolopaediát,
mely gyakori revízióval 1943 óta évente jelenik meg. A standardizáció azt
jelenti, hogy minden új anyag csak valami régi cikk helyébe kerülhet
vagy rövidítésekkel lehet helyet szorítani az új anyagnak. Így az évek
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múlásával az Encyclopaedia Britannica egyre jobban kezd hasonlítani a
fiatalemberre, aki kamaszkori kinőtt ruháit viseli.1558)
A magyar irodalomtörténeti részt időről–időre kiegészítették, átírták,
sajnos sokszor – főként a háború óta – olyan emigránsok is, akik a magyar irodalmat összetévesztik emigráns sajtótermékekkel. A legutolsó
(1960) kiadásban lévő szöveg azonban már nem szenved ebben a hibában.
Nem érdektelen végül egy pillantást vetni ez utolsó kiadás életrajzaira.
A kisebb írókat – nem teljesen jogtalanul – kihagyták. Gyöngyösi, Jósika,
Kazinczy, Kölcsey, Tompa életrajza rövidített változata azoknak a cikkeknek, amelyeket még Butler írt nyolcvan évvel ezelőtt. Arany (ugyanazokkal a sajtóhibákkal, ahogy először megjelent), Eötvös, Jókai, Kármán, Kisfaludy Sándor és Károly, Petőfi, Vörösmarty életrajzok a Bain
esszék átdolgozásai, illetve lerövidítései, Madáchról a Reich féle életrajz
maradt. Adyról és Herczegről (az Encyclopaedia szerint még mindig él)
ugyanaz a cikk, amely 1926-ban jelent meg. Majláth János életrajza (akit
nyolcvan évvel ezelőtt Butler csempészett be az enciklopédiába) hoszszabb, mint Paul Valéryé. Új cikk csupán Balassiról és Csokonairól készült. A húzásokon látni, hogy sokszor hozzá nem értő kezek végezték
dicstelenül és névtelenül. Az újabb magyar irodalomból senki sem került
be az 1926-os pótlás óta, még Mikszáth sem. Ez a szomorú állapot, amely
az itt ismertetett tényekből kitetszik, csak azt bizonyítja, hogy a szerkesztők Tanácsadói Bizottságában nincsen senki, aki valamelyest is értene a
magyar irodalomhoz. 156
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Erről számol be H. Einbinder: A stroight look et the Encyclopaedia Britannica,
Librarion, 1960: 81–89.
A szerző nem kívánta részletes vizsgálat tárgyává tenni az Encyclopaedia Britannica
legutóbbi kiadásait. A bennük foglalt tévedésekre, sőt, hihetőleg elfogultságokból
eredő ferdítésekre alkalmasint még visszatérünk. (Szerk.)
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LEHOCZKY GERGELY
Egy irodalomtörténeti dokumentum 157
Babits – Juhász – Kosztolányi levelezése. Új Magyar Múzeum. Irodalmi
dokumentumok gyűjteménye. 3. kötet. Török Sophie gyűjtése alapján
sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Belia György. Akadémiai Kiadó,
Budapest 1959. 358 old.
Babits, Juhász, Kosztolányi levelezése XX. századi irodalomtörténetünk
egyik legfontosabb adaléka. Nagyban hozzájárul a három költő műveinek
jobb megismeréséhez, megértéséhez; életrajzuk megírásához pedig nélkülözhetetlen lesz. Ezen kívül sok adattal szolgálja annak a nagyszerű irodalmi korszaknak a feltárását, amelynek mind a hárman vezető egyéniségei, kiemelkedő alakjai voltak.
Ezt a fontos és érdekes irodalomtörténeti dokumentumot mégis regény
gyanánt olvastam, és mint regényt szeretném bemutatni is. Mert regény a
javából: fejlődő, előttünk alakuló hősökkel, kitűnően felvázolt mellékalakokkal, megragadó háttérrel, szűkszavú de pontos korrajzzal, történettel és el–elágazó, de mégis egységes cselekménnyel, amelyet a három
költő külön–külön élt és közösen írt több, mint harminc éven át. Ez a levelezés három egymást vonzó, taszító, egymással találkozó, egymástól
elszakadó, később pedig magányában fájdalmas sors regénye: egy rajongó, fiatalkori barátságé, amely az érett férfikor szerves alkotóeleme lesz,
halálig sajgó emlék.
A levél–regény kezdetén – 1904-ben vagyunk – hőseink még nagyon
fiatalok. Kosztolányi tizenkilenc éves, kamaszos, és néha bizony éretlen –
Juhász huszonegy éves, fellengzős és kapkodó – Babits szintén huszonegy éves, fiatalosan komoly. De milyen rokonszenves fiatalos hevük, sok
ujjongó kitörésük, érzékenységük. Még nem tudják pontosan hol vannak,
még nem találják helyüket a világban és az irodalomban, de már nagyon
jól tudják, merre tartanak. Harminckét év múlva, Kosztolányi halálára irt
cikkében Babits így emlékezik ezekre a lelkes esztendőkre: „Tudatosan
tűztük ki feladatunkul irodalmunk fölgazdagítását. Erősebbé, modernebbé, tartalmasabbá akartuk átformálni. Fiatalkorunk dacára teljesen tisztában voltunk a céllal.”
Mind a hárman tudják, érzik tehát, hogy a tájékozatlanság átmeneti,
szükséges káosz, amelyből hamarosan kibontakozik költői világuk. „Most
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Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 4. számában.
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érek, forrok, most rombolok, javítok, hordok márványt, ércet, kincseket,
hogy építhessek”, írja Juhász Kosztolányinak. Babits másként fog meg
egy lényegében hasonló gondolatot: „Ha én leülök egyszer és leírom ami
a tollam alá jön: ebből még nem következik, hogy filozófiai rendszeremet
(ami nincs) mondtam el és hogy minden szavamban még másnap is hinni
fogok.” Kosztolányi pedig így ír: „Munkakedvem nagyon sok s bár le
lehetne csapolni belőle s eltenni a szűkebb napokra: a hét sovány esztendőre! Azt hiszem, hogy a kövér esztendők legkövérebbjében vagyok s
félek, hogy sokkal hamarabb eljön az ásítás, mint hinném. Most annyi az
erőm, hogy szinte nem bírok dolgozni. Ha csinálok valamit, a kifejtett
munkának s nem a produktumnak örülök, úgy hogy boldogan fekszem le,
ha nem alkottam semmit sem, de egész nap dolgoztam – intenzive.”
Lázas és lelkendező fiatalságukban egymás első olvasói, bírálói és
méltatói. Nevük még alig–alig szerepel nyilvánosan. Nem kedves egy
ilyen mondat Kosztolányi tollából?: „Hazudnék, ha azt állítanám, hogy
nem esett jól a versem megjelenése s főleg az ezáltal felkeltett ama remény, hogy rendes munkatársa lehetek egy előkelő vidéki lapnak.”
Regényünk három hőse közül, főleg a levelezés elején, Babits Mihály
látszik a leghiggadtabbnak, legjózanabbnak. Kicsit koravén benyomást
kelt, különösen a csapongó Kosztolányi mellett; néha valamilyen hosszúnadrágos, hajlotthátú osztály–elsőre emlékeztet. Szigorú, hűvös és amikor
rajongásában olykor azért ő is át–átlépi az önfegyelem korlátait, sutává,
ügyetlenné válik, mintha szégyelné érzelmeit.
Ö hármuk közül a legokosabb. Ha nem egyik nagy költőnk lett volna,
talán mint filozófusról emlékeznénk róla. Leveleiben sok az érdekes bölcseleti és ismeretelméleti fejtegetés. íme, mutatóba, egy tömören megfogalmazott gondolat; „Az egyetlen, amiről tudunk, a különbség – és mégis,
hány század óta, és soha jobban mint ma, azon fárad az emberi elme,
hogy az azonosságot, minden dolognak rejtett azonosságát és egységét
megtalálja.”
Kérdés, hogy a filozófus osztályelső hidegsége és kimértsége nem póze csupán, valamilyen nagyon nehéz, nagyon mesterkélt művészi póz.
Ugyan hogy is ítélhetnék meg másként, például a következő levélrészletet: „Egész éjjel nem aludtam; a szomszédunk háza éjféltől kezdve ég
ugyanis, és már leégett, de még most is ég (mint Mózes bokra hajdan ...) –
és majd mostanig tüzet oltottam. Olyan szép volt! A színérzetektől kezdve
(...) asszonysírás és férfiordítás és gerendaropogás hangérzetein át, s a
korom szagérzetén, kúthúzás tenyér- és kanna–emelés ismeretein – mért
ne lennék én a tenyér- és izomérzetek Pilo Marioja? – szánalom; ijedtség,
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bámulás legbensőbb érzetéig – minden olyan szép volt! (Ugye meglátszik
rajtam, hogy Analyse der Empfindungen-t olvasom?) “
És néhány bekezdéssel odább, mintha még külön ki akarná emelni a
közömbös filozófus pózát; „Lám, milyen kedélyesen filozofálok én a
szomszéd tüze mellett!”
Póz-e vagy igazi vérmérséklet, végülis mindegy. A nagy mestereknek
a póza is fontos, tiszteletreméltó. Csak azt hadd írjam meg ezzel kapcsolatban, hogy Babitsot télen szeretem legjobban, opálos és hideg reggeleken. Téli ember ő énnekem, csodálatos makk–ász, zuzmarás bajszú, akit
fázva követek a fönségesen zord szépségek közé, föl, költészetünk csúcsaira. Szavai, mint gyönyörű hókristályok olvadoznak a szívemen.
Mennyire örültem hát, amikor Kosztolányi egyik leveléből megtudtam,
milyen álnevet talált ki barátjának: „Versed – írja Kosztolányi Babitsnak
– a Népszava karácsonyi mellékletében jön. Kívánságod szerint nem tettem alá nevedet. Ellenben én és Csáth Géza hosszas tanakodás után egy
egyéniségedet és költői fizionómiádat jellemző nevet adtunk neked: a
Deér Dénest. ”
Juhász Gyula sorsa – vidéki tanárkodás – a levelezés első éveiben Babitséval azonos, de vérmérséklete már egészen más: csupa melegség, áradozás, majd, szinte átmenet nélkül, leplezetlen szomorúság, lehangoltság
és kétségbeesés. Mintha már pályája kezdetén érezné, hogy mindörökre
megmarad vidéki költőnek. Kedélybeteg. Szenvedő, szenvelgő. Legjobban Babits jellemzi „A szegedi költő” című, 1938-ban írt tanulmányában:
„nehézlelkű és keserű.” Milyen fájdalom lehetett barátai szépívű szárnyalását figyelnie messziről, lentről, a szegedi síkságról!
De már fiatalkorában is, levelezésük kezdetén, át–átengedi magát a
kétségbeesésnek: „Kedves Kosztolányi, köszönöm vigasztaló emelő sorait, az erőteljes szalmaszálakat, a melyekbe gyönge, veszendő lelkem kapaszkodni próbált, de hiába, hiába. Hallgatásom oka: teljes, tökéletes szellemi, erkölcsi, testi lelki impotencia.” És néhány bekezdéssel lejjebb
„Mostanában örökké beteg voltam, a főbetegség mellett. A szenvedés
fanatikusa lettem.”
Egy hónappal később, 1905. augusztusában:
„Kosztolányi, Kosztolányi, ne hagyjon el engemet!... Ugy-e nem fog
elhagyni, lenézni, eldobni soha? A szegény privigyei algymnásiumi professornak is fog írni néha boldogító leveleket?”
Évek múlva, 1912-ben, amikor barátai már neves költők, emésztő, vidékies kisebbségi érzéssel:
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„Kedves Mihály, elkésve sietek – jó falusi szokás szerint – boldog
névnapot kívánni és egyéb jókat! Még mindig itt és így vagyok és félek,
ezután mindig rosszabb lesz. Lassankint megvénülök, megtörök és minden, minden oda lesz már. Orosz regényekben élem ki magamat, végtelen
orosz puszták, végtelen orosz bánat: ez az én életem, ez. Hogy vagy, mit
csinálsz? Ti boldog pestiek!”
Kosztolányi Dezső, aki a vidéki tanároskodás helyett inkább a fővárosi
újságíróskodást vállalta, egészen más vajúdásokon, más kétségbeeséseken
ment keresztül, mint barátai. Mohó, szertelen, érzékeny, fogékony: azt
hiszem, ezek a legjellemzőbb vonásai a levelezés kezdetén. Ö a legfiatalabb nemcsak éveiben, hanem vérmérsékletében és életszeretetében is.
Könyvismertetésben talán nem szabadna olyan megjegyzéseket tennem, hogy nekem ez vagy az a hős a legkedvesebb. Ha mégis megírom,
hogy az én szívemhez Kosztolányi áll a legközelebb, két okból teszem.
Az első, hogy ez a vallomás elfojthatatlan erővel kívánkozik ki belőlem.
A XX. század irodalmában őt, Kosztolányit szeretem legjobban, fiúi szeretettel; őhozzá fordulnék – és az ő műveihez fordulok is legtöbbször –
tanácsért: versei, úgy érzem, nevemen szólítanak, prózája hozzám beszél,
és, ha nagynéha valami igényesebb dolgot próbálok írni, el–elmélázom:
vajon mit szólna hozzá Kosztolányi? A másik indok, hogy figyelmeztessem az olvasót: amikor azt mondom, hogy ebben a levelezésben Kosztolányi a legőszintébb, a legközvetlenebb, a legemberibb, esetleg az elfogultság beszél belőlem – bár ezt nem hiszem. Tessék, nézzék meg, milyen
volt a fiatal Kosztolányi Babits leírásában: „Igen, itt áll előttem ön is –
írja Babits Kosztolányinak – s nem nyári toilettben, hanem vállára vetve
ama nagy kabát, amint sokszor láttam, duzzadt nyakkendőjével, állva,
kezében könyvek (Arany és Komjáthy?), felvetve nagy feje, dacos ráncú
vastag homlokára fürte csap – úgy áll itt – mint egy Byron ( csak fordítsa!), mint egy Erősember, mint egy vékonybőrű Elefánt – ha nem tévedek, csupa pesszimizmusba és blazírtságba burkolózó Kedv és Fiatalság
és Előrevágy, maga az új költészet szelleme, s ha Faustot írnék, ön lenne
az Euphorionom.”
Ez a romantikus fiatalember szelesen ront az életbe. Hanyagul világfias pózban – Byront istenítette akkoriban – fölényesen, mellékesen vet oda
egy–egy ilyen vallomást: „Alkalomadtán talán kiadatom a „Child“-et, ha
kapok jó kiadót rája. Mert szeretnék nagyon, de nagyon szerepelni, élni,
és mindig csak élni!!” Ami nem akadályozza meg abban, hogy átérezze,
kiélvezze a fiatalosan romantikus halálközelséget: „A zsebemben egy
revolverrel járkálok ez üres erdőben; persze sohasincs bátorságom.”
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De az ifjú arszlán–póz és a századfordulói világfájdalmas szenvelgés
nem elégíti ki. Ismeri az igazi nyugtalanság kínzó fájdalmát: „A kötöttség
szükségét érzem s szeretnék egy religiót magamnak. Mindég esküdtem
valakire s most egyáltalán nem tudok kihez fordulni. Fejtelenül bódorgok
a gondolatok sikátorain s a költészetben még remegőbb lábakkal andalgok. Utálom a színt, mint öncélt s a lelkem tele van festékkel. A verseimet rakásszámra tépem szét, de legtöbbet le sem írok.”
A religiót, amit húszévesen keresett, az élet feltétlen elfogadásában találta meg már nagyon korán: „Megtanultam, hogy ami exisztál feltétlenül
szent, már azért is mert él s a múlt hagyományait nem kell leköpnünk,
mert porosak, de térdet kell hajtanunk előttük, mert vannak.”
A legfontosabb mellékalakok: Zalai Béla filozófus, aki a három költő
szűk baráti köréhez tartozott és fiatalon, 1915-ben meghalt, Csáth Géza,
Kosztolányi unokaöccse, és Juhász Illésné, Juhász Gyula édesanyja.
Egyes, főleg késői levelekben fel–feltűnik Osvát Ernő, Füst Milán, Karinthy Frigyes alakja is, és jelen van, utalásokban, félmondatokban, vagy
legalább is a jegyzetek közt a század első harmadának majdnem egész
szellemi Magyarországa.
A hátteret, amelyben a hősök és a mellékalakok mozognak, itt–ott
egy–két odavetett mondat rajzolja elénk vázlatosan, de elég pontosan és
megelevenítően ahhoz, hogy emlékeink, olvasmányaink vagy képzelőerőnk segítségével széles freskóvá egészítsük ki. A sorok között búsong a
századeleji magyar vidék, mélabúsan és porlepetten; Szekszárd, Szeged és
Szabadka – az Aranysárkány és a Pacsirta későbbi Sárszege. Néha kietlen
ez a táj, szűk és nyomasztó a három becsvágyó poétának, máskor kedves.
Íme egy kiragadott bekezdés Kosztolányi egyik leveléből: ,,Én áprilisig
Szabadkán maradok; boldog vagyok, szabadon írok és gondolkozom. Este
színházba járok, s van itt egy szőke naíva, kinek haja a bokájáig ér.
Enyém az élet, s minden jó, amit adhat nekem.”
Ez a hosszúhajú naíva ma már mint a boldog békevilág nemtője lebeg
előttünk. Talán nem is volna olyan rossz 1906-ot írni, Szabadkán...
Pesten sem lehetett rossz. Kosztolányi sok levele mögött ott érezzük a
századeleji és a tízes évek pezsgő budapesti életét; megüt a kávéházak
moraja, a szerkesztőségek lármája, megcsap az a levegő, amelyet később
az Esti Kornél novellák néhány legszebbikében lélegzőnk be mélyen.
A háború semmi nyomot sem hagyott a levelezésben: 1914-től 18-ig
csupán öt rövid üdvözlet és egy két soros levél tanúskodik arról, hogy a
kapcsolat nem szűnt meg teljesen. Néhány későbbi levélből már jobban
kiérződik a történelmi háttér. A huszas évek nyomott szellemi légköre
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Babits Juhászhoz intézett egyik levelében nyilvánul meg. Juhász „Forradalmi naptár” című versciklusát és egy novelláját Babits (Osváttal és Gellérttel egyetértésben) nem akarja közölni a Nyugatban: ”...nem mertem a
felelősséget vállalni azért, hogy leközlésük érdekében exponáljam magamat... A téma a mai időkben kétszeresen kényes s a Nyugatban háromszorosan az”. A harmincas évek válságának képe Kosztolányi egyik leveléből villan elő: „Karinthy – írja Kosztolányi Babitsnak – a mostani szörnyű
gazdasági viszonyok között csak 500 pengőt kér a Baumgarten –
alapítványból.” 158
Rátérek arra, amit a regény cselekményének neveztem. A levélregény
kezdetén három egymást ösztönző, egymásért rajongó jóbarátot látunk.
Ha egyikük csüggedne, a másik kettő vigasztalja, bátorítja. Beszámolnak
egymásnak olvasmányaikról – rengeteget olvasnak, német, angol., francia, olasz műveket – elküldik egymásnak verseiket, fordításaikat, elmondják terveiket.
Babits, már idézett visszaemlékezésében így ír Kosztolányival folytatott fiatalkori levelezéséről: „Olvasom régi leveleit, amiket hajdan oly
izgalommal vártam s úgy kaptam ki a postás kezéből, mintha szerelmes
levelek volnának”.
Ez az 1907-től 1908-ig tartó fiatalkori levelezés, mely az összesen 226
levélnek több, mint a felét teszi ki – terjedelemben pedig mintegy négy
ötödét –, a kötet tartalmasabb része. A három költő szemünk láttára bontakozik ki. Abban a pillanatban látunk beléjük, amikor férfivá és nagy
költővé serdülnek, önözik egymást – ami három egyívású fiatalember
részéről meglehetősen mesterkélten hangzik –, de tudjuk, ez náluk nem
távolságot, hanem magasságot akar kifejezésre juttatni: ezáltal is el kívánnak különülni az azonnal tegeződő cimboráktól. És amikor aztán évek
múlva mégis a tegezésre térnek, szép barátságuk már a végét járja.
Nézzük, mit tudunk meg ezekből az 1907–8-ig írt levelekből. Gyakran
mellékes dolgokat, amelyek, noha nem fogják előrevinni az irodalomtörténeti kutatást, talán mégis a legkedvesebbek. Szégyenltem megvallani,
de én bizony fellelkesedtem azon, hogy Kosztolányi belekvározta a Ba158 Hadd említsük itt meg Füst Milán érthetetlen, sorozatos mellőztetését: Kosztolányi
egyik–másik levelében szinte már könyörög Babitsnak, hogy Füst Milánt is segítse a
Baumgarten alapítványból. Hiába: Babits – mint Nagy Lajos önéletrajzának második
kötetéből (A menekülő ember. 442–443. old.) is megállapíthatjuk – inkább a maga
közvetlen körét támogatta. Szívünk elszorul, ha meggondoljuk, mennyivel szegényebb volna ma irodalmunk, ha Füst Milán a háborúban együtt pusztul kézirataival,
vagy bámulatos másodvirágzása nem menti a menthetőt. (Szerk.)
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bitstól kölcsönkapott könyveket. Találják ki, a zöld tintával író, sárga
nyakkendőt viselő fiatal poéta vajon milyen lekvárral maszatolta be a
könyveket? Hát málnalekvárral! „Önre gondoltam – írja Babits Kosztolányinak –, amikor megláttam könyveimen a málnalekvár édes nyomait.”
Aztán az ilyen rejtélyes utalásokat is szeretem, mint amilyent itt például Juhász egyik Kosztolányihoz intézett leveléből idézek: „Szerelem.
Tegnap egész éjjel ideálom ideáljával sétáltam. Maga tudja mit tesz ez
(Múzeum kert mellett, Dunapart, Sándor utca!!!)” Az olvasó itt elábrándozik. Vajon milyen séta lehetett ez? Látják a fiatal Kosztolányit a Duna–
parton andalogni? Vajon melyik versének melyik sorában, melyik szavában maradt ránk ez az élmény? Vagy talán ő hamarosan el is felejtette, és
már csak Juhász emlékezett rá?
Sokkal fontosabb adatokban is bővelkedik a levelezés. Legérdekesebbek, természetesen, azok, amelyek Babits, Juhász és Kosztolányi költői,
írói fejlődésére vetnek fényt, így például Kosztolányi kicsit túlzott, fiatalkori Byron imádatára, Nietzsche, Schopenhauer és Ibsen tiszteletére vagy
Babits magányos töprengéseire, komoly filozófiai olvasmányaira. Leconte de Lisle és Jean Richepin iránti lelkesedésük közös. Nyugat– rajongásuk általában kicsit provinciális és nagyon magyaros.
Érdekesek a verstani és nyelvészeti fejtegetések: „Nézetem szerint – írja Kosztolányi – a magyar félmúlt nemcsak használható de használandó
is, mert gazdagságot és változatosságot ad a stílnek. Arany János sem
riadt tőle vissza, nekünk is épp oly jó szolgálatot tesz, mint neki.”
Még izgalmasabb, amikor a három fiatal költő leveleiben olyan gondolatokat fedezünk föl, amelyek már későbbi, kiforrott egyéniségükre vallanak. „Miért nem keres jobb szavakat és jobb rímeket? – kérdi Kosztolányi
Babitstól Nincs kedve rá? Játék? Hisz játék a művészet is: isten mentsen
meg a komolyságtól...” Vagy egy későbbi levelében: „Nem, édes barátom, a poézis nem a smokkoknak műkedvelő filozofálása, hanem igenis
az érett elméknek üdülő játéka, A vers mögött keressük a tartalmat, magában az emberben. A versben csak dalnak, játéknak, édességnek, rímnek
kell lenni.” Ez már Esti Kornél hangja!
Ugyanebben a levélben Kosztolányi a nyelvről: „Ha a nyelv jó, a vers
is jó s vajjon ki hallotta volna, hogy rossz költeménynek jó nyelvezete
legyen?”
Egy–két levél Adyval foglalkozik. Megjegyzem, hogy az Ady–
kérdésben Kosztolányival értek egyet, de be kell látnom, hogy fiatal korában ő sem találta meg a későbbi, hathatós érveket. „Kiállhatatlan és üres
poseur“-nek, „émelyítő”-nek nevezi, de még nem tudja helyesen alátá356

masztani ezt a véleményt .Ebben az időben – 1906 – Babits is osztja barátja nézeteit, sőt túl is tesz rajta az Ady–szapulásban. Valósággal goromba: ,,... ha (Ady) megkérdi tőlünk (egész naívul) – Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? – mondjuk nyugodtan (mielőtt hátat fordítanánk neki): – Csak
méltóztassék. Miattunk sohse zsenírozza magát. Sirjon. Akár bőgjön. Pedig nem bőg – csak nyávog.” Mind a ketten, Babits is, Kosztolányi is erősen nemzeti érzelműek, és ezért elsősorban Adynak a „magyar ugarra”
szórt szitkozódásaitól viszolyognak. Juhász viszont kezdettől fogva szereti Adyt: ”,Ne féltsen engem – írja Kosztolányinak – a nemes és álmodó
Ady Endrétől, a magyar Verlainetől”.
Érdekes, hogy Babits, aki pedig később Adyt tartotta a legnagyobbnak,
fiatal korában milyen jól látta a váteszköltő szembeötlő ízléstelenségét:
„Nos, ha már tanár vagyok – ’szorgalom és tehetség’–beli hiányain kívül
van Adynak még egy kellemetlen oldala: ízléstelensége, ellenszenvessége. (...) .Fogyó életem növő lázában. .. mély viharzásokon és minden poklokon keresztül, – mily kiforratlan elme, akinek ilyesmi tetszhetik.” Ezeket a leveleket olvasva igazán nem gondolná az ember, hogy az Ady kérdésben tanúsított ellentétes álláspont lesz majd Babits és Kosztolányi fokozatos elhidegülésének utolsó, legszomorúbb fejezete.
Ez az elhidegülés körülbelül akkor kezdődhetett, amikor Kosztolányi
végleg belevetette magát a pesti életbe. A lírai költő megismerkedik –
irodalmunk kimondhatatlanul nagy hasznára – a prózával. ,,A benső lelki
szenzációk ideje lejárt – írja 1906 nyarán Budapestről. Ma a külső meglepődések és megrázkódtatások tartják izgalomban egész valómat.”
Babitsnak nincs ínyére barátja ilyenirányú fejlődése. Idegenkedik a
pesti irodalmi élettől, a kávéházakban hemzsegő álhírlapírók és
piszkoskörmű poéták hangos nagyratörésétől. Ezeknek pedig Kosztolányi
sem ült föl – „Nagyon újságírók. Nagyon tudatlan. Sohasem vergődö, de
mindég író. Ám ritkán élő”, de valahogy mégis vonzódott feléjük, együtt
élt velük. Babits féltette a rossZ társaságtól: „A mostani levele is csupa
naív harag és fájdalmas vonaglás, mely csak azt beszéli nekem, mennyire
féltett engem azoktól az .íróktól és .művészektől, kiknek tintás és piszkos
karmai közé kerültem” (Babitsnak ez a levele, amelyre Kosztolányi utal,
nincs benn a kötetben: bizonyára, sok másikkal együtt elveszett. Ezért
vagyok kénytelen Kosztolányi válaszából idézni.)
Az első súrlódások, nézeteltérések után kibékülnek, de barátságukból
már mintha hiányoznék a régi meghittség. 1907. augusztusában újból öszszekülönböznek. Erről az új szakításról Kosztolányi Juhászhoz írt leveléből értesülünk: „Babits – sajnos – végleg megharagudott rám. Két hosszú
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levélben ostromoltam a szívét – hiába. Unalmasnak, nagyzónak talál;
egyszóval utál és nem kér belőlem. Ez életem egyik legnagyobb és legkeserűbb csalódása.”
De már alig egy hónap múlva ezt írhatja Juhásznak: „Babitsnak pár
nap múlva okvetlenül írok s küldök neki egy csomó új érdekes modern
könyvet. Kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy újra szeret”.
Kosztolányi jobban ragaszkodik ehhez a törékeny barátsághoz. „És válaszolj – írja egy alkalommal Babitsnak. – Fáj, ha az ember belekiált egy
másik emberbe és nem kap visszhangot. “
Az egymástól elidegenedő Babits és Kosztolányi levelezése 1908-tól
fogva nagyon gyér és hűvös. Később, sokkal később jön a híres Ady– vita
is. Fáj ez a szakadás mind a két költőnek – különösen Kosztolányinak.
1930-ban ezt írja Babitsnak: „Szükségem van arra, hogy ifjúkori barátságunkat megőrizzem s átmentsem ebbe a tébolyítóan idegen, sivár korszakba”.
A harmincas években újból közeledni próbálnak, de „hiába újítottuk
meg a régi barátságot, nem találtunk többé utat egymáshoz” (Babits:
Kosztolányi c. cikkében, 1936.)
Babits és Kosztolányi, azt hiszem, soha sem szűntek meg egymást szeretni – csak Deér Dénes és Esti Kornél ágált egymás ellen. Deér és Esti –
jaj de utálhatták egymást – Babits és Kosztolányi nagy szomorúságára.
Juhásszal mind a ketten tartják a barátságot, de a szegedi költő mégis
egyre jobban eltávolodik. Vidéki magányába fordul, beletemetkezik a
tragédiába. Állapota egyre rosszabodik. Két sikeres költőbarátja ritka leveleiből gyöngédség, és talán egy kis szánalom is árad, bár lehet, hogy ezt
csak azért érzem így,, mert Babits „A szegedi költő” című meleghangú,
die kicsit lesajnáló cikke (Babits: írók két háború közt) befolyásolt. Kérem tehát, ítélje meg maga az olvasó, nem túlzottan finom és udvarias-e
például ez a hang: „Kérlek tehát, küldj egyet azokból a szép versekből
lehetőleg hamar, miért már türelmetlen várom, hogy .lapunkat (A Nyugatot. Szerk.) neveddel ékesíthessem.” (Babits 1930-ban Juhászhoz).
És itt, befejezésül Juhász Illésné szegedi, 1935. március 10-i keltezésű,
Babitshoz írt levelét idézem: „Igen Tisztelt Író Úr! Köszönettel nyugtázom a múlt hónapban küldött honoráriumot Gyula fiam verséért s egyúttal
két újabban írt versét csatolom, ha alkalmilag sorát ejthetik. Sajnos jobbat
állapotáról most nem írhatok, e verseket még a múlt év végén írta, azóta
nem volt toll a kezében.”
Szép, szomorú regény.
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Néhány szóban még meg szeretnék emlékezni róla, mint irodalomtörténeti dokumentumról.
Sajnos, nem teljes. Ez nem Belia György hibája, aki a kötetet sajtó alá
rendezte. Sok levél már régebben elkallódhatott. Juhász hagyatéka
nagyrészben elpusztult a háború alatt, Babitsé is szenvedett a háborútól és
Kosztolányi hagyatékának egy része szétszóródott. Belia György úgy
véli, hogy e kiadvány nyomán azért még számos más levél kerül elő: ebben az esetben természetesen szükség lesz egy új, bővített kiadásra.
A jegyzetek és mutatók pontos, lelkiismeretes tudományos munkáról
tanúskodnak. És ne panaszkodjunk az Új Magyar Múzeum (Irodalmi dokumentumok gyűjteménye) sorozat szerkesztőinek szerencsére nagyon
rövid előszava miatt sem, amelyben épp hogy megemlítik a három költő
„eszmevilágának ellentmondásait”, és „egyes műveik problematikus voltát”. örüljünk, hogy – hála az érdekes sorozat új, pompás kötetének – valamivel közelebb férkőzhetünk három nagy költőnk művéhez.
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KERÉNYI MAGDA
Egy emigrációs regény 159
Korek Valéria: Budai látogatás. Magyar Ház kiadása, Brüsszel, 1960. 278
old.
A címlap tanúsága szerint a „Budai látogatás” történet három részben. A
mottók azt sejtetik, hogy egy emigráns mesél és emlékezik.
Az első rész Gáldi Júlia könyvtárosnő naplója. Fiatal korában a budapesti Fővárosi könyvtár alkalmazottja volt, ma ötvenhat éves korában
New York közelében az egyik egyetem tekintélyes könyvtárának
magasrangú tisztviselője. Korát meghazudtoló módon csinos, rugalmas
és, ahogy az első nyolc oldalon hétszer biztosítja erről az olvasót, derűs
természete van. A régbevált módszer alapján néhány párhuzamos motívumból kiindulva elmeséli húsz év előtti életét, amely főleg egy szomszédos budai villában élő barátai körül zajlott le és a jelenlegit, amely ugyancsak egy közeli villában lakó ismerőseihez fűződik. Mind a két életszakasz szereplői a tudományos kutatással foglalkoznak. Ez békésen folydogál addig, amíg meg nem jelenik – húsz év előtt az otthoni könyvtárban,
most pedig az amerikaiban – a titokzatos „vöröspulóveres férfi”. Enyhe
bűnügyi regény körvonalai kezdenek kibontakozni. A vöröspulóveres
annak idején megzavarta Júlia privát történelem kutatását, mely egy félreeső részletkérdést: a bécsi Felségek 1751-ben történt budai látogatását
volt hivatva megvilágítani. Ehhez Gáldi doktorkisasszony egy korabeli,
Bécsből a budapesti könyvtárnak kölcsönzött újság évfolyamait tanulmányozta. De íme, egy szép napon egy másik olvasó is pontosan ezeket az
évfolyamokat kezdte böngészni: a vöröspulóveres. Ez bosszantó volt
ugyan, de nyugtalanító csak akkor lett, mikor a kölcsönzött újságkötetek
megmagyarázhatatlan módon megrekedtek a vámhivatalban, ahelyett,
hogy annak rendje és módja szerint határidőre visszakerültek volna Bécsbe. Mikor kiderül, hogy Júlia, röviddel a vámhivatali epizód után megpillantotta a vöröspulóverest egy körúti kávéház teraszán a vámtisztviselő
társágában, alapos lesz a gyanúnk, hogy ő volt a tettes. Húsz év elmúlik,
Júlia amerikai barátja, egy német filozófussal foglalkozó osztrák tudós,
mintegy munkája betetőzéséül, a véletlen játékából megtalálja ennek a
német filozófusnak egyetlen fennmaradt portréját. A festményt reprodukálásra kölcsön kapja, de ördöngős módon és hasonlóképen a vámházi
159

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 4. számában.
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malheurhöz, elveszti a becses és pótolhatatlan képet. Miután már láttuk a
vöröspulóverest Júlia könyvtárában ólálkodni —ahol egyébként az osztrák tudós is dolgozik – sőt rajtakaptuk, amint éppen a német filozófus
nevét tartalmazó katalógusfiókban babrál, cseppet sem csodálkozunk,
hogy Júlia—amikor az öreg osztrákot a talált tárgyak hivatalába kíséri –
felismeri egy szembejövő sötét alakban a vöröspulóverest. Nő a rejtély,
nő a gyanú, de a megoldással várnunk kell, mert itt vége az első résznek.
Következik a második, melynek címe: A kutatás.
Újabb naplójegyzetek, de szerzőjük eddig ismeretlen személy: orosz
származású, magyar nevelésű, amerikai emigráns, jelenleg egy idegszanatórium orvosa. Eredeti módon Iván Ivanovics a keresztneve Korodin doktornak, sőt nagynénjeit Natasának és Feodorának hívják, ahogy ez már
magasabb orosz körökben illik (Fedora ugyan precízebb volna). A napló
elején reméljük, hogy Korodin a vöröspulóveres gazfickó, ám ez csakhamar tévedésnek bizonyul, mert az ügy tovább bonyolódik: az első részben
olvasott naplót egy este ismeretlen tettes Korodin doktor ajtaja elé a küszöbre teszi. Ettől kezdve a második rész azt ecseteli – naplójegyzetek
formájában –, miképen kutat az elmegyógyintézet valamennyi orvosa – s
ez a meglepő – nem a vöröspulóveres misztikumának felderítése érdekében, hanem a Gáldi–napló szerzője után. Kutatják, hogy mit akarhatott
Gáldi Júlia a napló becsempészésével, kutatják, hogy élnek-e a napló szereplői. A megfeszített munka eredményeképpen össze is jön valamelyest
a társaság – mind a budai villa, mind az amerikai egyetemi városka naplóbeli szereplői Amerikában élő emigránsok – de összefüggésük egymással, a vöröspulóveressel, a két furcsa kis deliktummal ( a könyvek inkorrekt késleltetésével s az arckép eltűnésével) meg Gáldi Júliával mint
ökörnyál a nyárutóban lebeg tova a fejezetek végén. Sebaj, talán a harmadik rész majd összefogja mindezt, s az olvasót megnyugtatja.
Az utolsó rész nem napló, hanem folyamatos, harmadik személyben
tartott elbeszélés, Tehát formája is ígéret már, a titok megoldására. Ami
az előző részekből erősen hiányzott, azt itt megkapjuk: egy szenvedélyes
szerelem leírását. A meglepő csupán az, hogy a viszony hősei, bár kezdettől fogva ismerősök – lévén a budai villa mellékesen ábrázolt lakói –
semmiféle vonatkozásban nem állanak az eddigi „story”-val. Nem is oldanak meg semmit, a maguk életét époly kevéssé, mint a vöröspulóveres
vagy a Gáldi–problémát. Csak két ökörnyállal több úszik az őszi szélben,
s hozzá még 1956 őszének szelében! Csak az a szerencse, hogy az egyhetes szerelemnek a magyar úriosztályból való hősei még ötvenhat októbere
előtt elrepülnek – Lívia Uruguayba, Géza Németországba – a háromré361

szes történet színhelyéről. Különben azt hihetnők, hogy a tizennyolcadik
századbeli budai királylátogatás óta semmi nem történt Magyarországon,
ami ne történhetett volna akár Harvardban, akár Montevideóban.
A könyv utolsó mondata után teljes tanácstalanságban maradunk. Mit
olvastunk tulajdonképen? Egy regényt? Hármat? A második rész mottója
Márai Halotti Beszédéből ez a sor: „Emlékeink szétesnek, mint a régi
szövetek ...” Ez a legreálisabb mondata a könyvnek. Olyan reális, hogy a
könyv maga is lapjaira esik szét az olvasó kezében. Ha ezt a szimbólumot
megértettük volna már az első száz oldal után, nem hullott volna talán
végérvényesen lapjaira az egész, mégcsak nem is fűzött, hanem drótocskákkal kapcsolt könyv, mert nem lapozgattunk volna ide–oda fellelhetetlen összefüggéseket keresve. A naplót úgy látszik Lívia írta, de minek
kellett neki ehhez Gáldi Júlia fiktív alakja? S miért csempészte be az elmegyógyintézetbe? S mire való a vöröspulóveres, ha csínytevései után
nyomtalanul alámerült? Talán a Budai látogatás írónőjét is foglalkoztatta
az a kérdés, hogy mit is akar tulajdonképpen a sok rejtéllyel, mert azt olvassuk Géza és Lívia első ölelését követőleg: „A szenvedély ollója becsukódott és kettévágva a kételyek gomolyát az örök, csalóka pillanat–
töredékben egymás rejtélyének megfejtését villámlotta agyukba. A tőrbecsaló kérdések, a menekülő válaszok lassan alászálltak az álmok partvizeibe: az összefüggéstelen mesék időtlen és mégis olyan gyorsan elmúló
világába.” Viszont az olvasónak nincs módjában ezeket az összefüggéstelen meséket és tőrbecsaló kérdéseket a szenvedély ollójával kettévágni –
kénytelen az álmok partvizeiben tovább futni a menekülő válaszok után.
Az a kérdés, mit akart a szerző ebben a könyvben megírni? Egy hallucinációt a vöröspulóveres emberről? Lehet. De akkor ezt be kellett volna
fejeznie. Vagy a szerelmi idillt az őszhajú szellemtörténész és a nála huszonhat évvel fiatalabb egzaltált rokonlány között? Ezt viszont el kellett
volna kezdenie, fel kellett volna építenie addig, amíg a „szenvedély ollója
becsukódik”. Az első oldalon, ahol megtudjuk, hogy az emlékirat írónője
ötvenhatodik születésenapját ünnepli, ezt olvassuk: „Éveim száma aligha
számit manapság írói captatio benevolentiae-nek, hiszen tudjuk, hogy egy
tizenkilenc éves hajadon ma a világirodalmi könyvpiac koronázatlan királynője ...” Ha a Bonjour Tristesse és a Budai látogatás között csupán a
két írónő éveinek száma volna a különbség! Egyáltalán nagy félreértése
az író és olvasó viszonyának, ha az írónő úgy véli, ötvenhat éve elriasztja
az olvasót. Mitől? Ha már elriasztásról van szó, akkor erre több okot ad a
szerző a Gáldi–napló elején, ahol külsejének tüzetes leírása után a lelkiekre és az ősökre tér át. „Apám ... hátrahagyott vagyonát az országéval, a
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kis ötágú koronát Szent Istvánéval együtt söpörte el a háború”. Pár sorral
lejjebb hozzáteszi ugyan: „Nem győzöm azonban ismételni, hogy a történelemmel való személyes kapcsolatra valójában sohasem áhítoztam s
ezért családom eredete világéletemben a kisebb gondjaim közé tartozott”.
Mégis az ilyen „kisebb gondokat” világítja meg ez is: „Szüleim egyszerre
haltak meg 1914 nyarán egy autóbaleset során... Ugyanezen a héten árvultak el a trónörököspár gyermekei, az egyik éppen egyidős volt velem.
Kérem az Olvasót, ne vádoljon szerénytelenséggel, amiért analógiát keresek egy világtörténelmet megrendítő elárvulás és az engem ért csapás
között.” Nem, nem vádoljuk szerénytelenséggel, hiszen a végén kiderül,
hogy ez az „Én”, a Gáldi Júlia nincs is, A napló igazi szerzője, Lívia kitalált maga helyett egy ötvenhat éves vénkisasszonyt, aki naplójában említi
őt, Líviát... Itt már megint arra a kétely–gomolyt kettévágó ollóra volna
szükség! Vagy egy kicsit beleszólni a naplóba, ahogy a 65-ik oldalon az
írónő – vagy emlékiratírónő? – „kiszól” a könyvből az Olvasóhoz (nagybetűvel!), az meg vissza is felesel.
A Budai látogatás egy sajátsága elvitathatatlan, emigrációs regény.
Egy olyan emigrációt mutat be, amelynek sem gyökere, sem célja, sem
szubsztanciája nincsen. Annyira nincs, hogy ez még hiányérzetet sem kelt
fel benne, hanem derűs, felületes jólétben lebeg a nem–emigránsok életformája fölött és mellett. Ezt a körvonaltalanságot közvetíti a regény elmosódottsága, a homályos történetfűzés, a sablonokból másolt részletek –
Long Island-i milliomos, előkelően nyomorgó orosz emigránsok, Swiss
Air–kalendáriumokról ismert egyetemi ifjúság, stb. –, csupa azonos stílusban beszélő alak. Legsikerültebben maga az írónő fogalmazza ezt meg
a Géza szájába adott szavakkal. Ezek szolgáljanak egyben jó kicsengésül
a sajnálatosan nagyszámú elmarasztalás után: „Földönfutásunk kivette
életünkből a dimenziókat, házaink mélységét és az élet önkezünk faragta
domborúságát, a valóság sokféle méretét”
Korodin és pszichiáter kollégái, mint már említettük, azon törik a fejüket, hogy a Gáldi–napló szerzője felvételt akart-e kiravaszkodni, amikor
az írást az elmegyógyintézet küszöbére csúsztatta, vagy írói babérokra
pályázott? A főorvos véleménye szerint utóbbi esetben egy kiadó asztalára csempészte volna művét. De hiszen ezt megtette. Gáldi Júlia nem került be a szanatóriumba, de a Budai Látogatás eljutott a brüsszeli Magyar
Ház jóvoltából az olvasóhoz.
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KOVÁCS IMRE
Berlin és Európa 160
Még Sztálin állapította meg, hogy akié Berlin, azé Németország, és akié
Németország, azé Európa. A bukolikus Hruscsov Berlint egyszerű közvetlenséggel a Szovjetunió torkában megakadt csontnak nevezte; de a
német kérdés neki kedvező megoldásának erőltetésével a lenini stratégiát
követi. Ázsia, Afrika, Dél-Amerika mellékhadszíntér, a kommunista
súlypontáthelyezések rendszerében nő vagy csökken a jelentőségük, és
inkább hosszú távon tervezi a meghódításukat, mint váratlan, gyors lerohanással.
A nagy tét változatlanul Európa, ahol a történelem legnagyobb háborúit vívták vallási, ideológiai, politikai, gazdasági vagy dinasztikus okokból;
de a kontinens mindig megújult válságaiban, s kultúrát és civilizációt teremtő képessége és fölénye még tékozló fiait és szökevényeit is megtérésre és megadásra kényszeríti. De ami a fehér embernek sziget, ahol kultúráját, hagyományait, legszebben és legmesszebb fejlődött életformáját
egyideig még megvédheti, vagy megtarthatja, a Kreml világhódítási terveiben a legfontosabb stratégiai pozíció.
A Szovjetunió valójában kétfrontos küzdelmet folytat. Egyik ellenfele
az Egyesült Államok, vele Hruscsov szerint elsősorban gazdasági és termelési versenyben állnak, amelynek kimenetele eldöntheti a világ sorsát.
Az oroszok egyikét évtizeden belül be akarják hozni Amerika fölényét,
hogy a szovjet polgároknak magasabb életszintet biztosíthassanak, az
ingadozó kapitalistákat „kivásárolhassák”, és egy nagyarányú gazdasági
segélyprogrammal az elmaradott népeket „békésen” meggyőzhessék a
kommunista társadalom és termelés fölényéről. Európa ipari felkészültsége és gazdasági fejlettsége, mérnökeinek, tervezőinek és munkásainak
magasfokú szakképzettsége a Szovjetunió termelési kapacitását kiegészítheti a szükséges méretekre, s akkor – gondolják a Kremlben – Amerikát
teljes elszigeteltségbe, politikai és gazdasági autarchiába kényszeríthetik,
majd technikai és katonai fölényükkel megadásra szoríthatják.
A Szovjetunió másik riválisa Kína. A megismétlődő udvarias nyilatkozatok ellenére, hogy semmiféle véleménykülönbség vagy ellentét nincs
köztük, Moszkva és Peking vetélkedése a kommunista tábor (majd az
egész világ) vezetéséért, a Berlin miatti Kelet-Nyugat feszültségnél sok160
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kal bonyolultabb és mélyebb válságra utal. Hruscsov békés együttélést
ajánl a kapitalista világnak, amihez Kína nem járult hozzá; de ez őt nem
zavarja, mert ennek a különös fegyverszünetnek a feltételeit önkényesen
maga szabta meg, vagy a nemzetközi helyzet alakulásának és a kommunista céloknak megfelelően önkényesen maga változtatja meg. Ez az egyoldalú kondicionálás a Nyugatot hidegen hagyja, mert hiszen az utolsó
négy évtizedben a „békés együttélés” kinyilatkoztatása nélkül is egy
olyan viszony alakult ki köztük, amely együttélésnek tekinthető. A kapitalista és a kommunista világ erőltetett viszonyát a hidegháború csupán
lehűtötte, de nem szakította meg; az utóbbi négy-öt év válságait Hruscsov
robbantotta ki, s amikor úgy látta, hogy tárgyalnia kell, a mesterségesen
felidézett válságok is enyhültek vagy éppenséggel eltűntek. Pekinggel
szemben Moszkva az alkalmazkodó fél, kínai viszonylatban nem lehet
szeszélyes, pedig itt minden engedményért, a legkisebbért is, később igen
nagy árat kell fizetnie.
Kína a kommunizmus fejlődésének ugyanazokon a brutális szakaszain
megy keresztül, mint Sztálin alatt a Szovjetunió. A mostani agrárválság és
éhínség is kísértetiesen emlékeztet arra, ami Oroszországban az erőszakolt kollektivizálást követte. Erőltetett iparosítása egy évtized alatt függetlenítheti a Szovjetuniótól, és fokozatosan kiszoríthatja egykori mesterét a színes világból. Több ázsiai és afrikai országban máris rivalizálnak a
szovjet és kínai szaktanácsadók; a kelet-európai csatlósok körében is elég
komoly zavart idézett elő a keményebb, harciasabb pekingi politika, amelyet a kelet-németek és a bulgárok egy ideig helyeseltek és alkalmaztak,
Albánia meg éppenséggel átváltott kínai csatlósnak. A Szovjetunióra nehezedő ideológiai és politikai nyomásnál azonban sokkal veszélyesebb a
népesedési nyomás: a gyorsan szaporodó és mindig éhes Kína a túlzsúfolt
Ázsiában csak a viszonylag üres Szibéria felé tekinthet terjeszkedési
szándékkal. A szovjet-kínai határ az egyetlen hely, ahol népek be akarnak
menni a Szovjetunióba. A döntés egy ideig még halogatható, de Moszkvának végülis nem marad más választása, mint szembefordulni Kínával,
vagy elfogadni a kommunista államok rangsorában a. második helyet, ami
egyenlő a csatlós státussal. Berlin felszámolásával ( a nyugati „kirakat”)
és Európa megfélemlítésével, esetleg dominálásával Hruscsov a hátát
akarja biztosítani, és a felújított atomrobbantások Kínának is figyelmeztetésül szolgálnak, nemcsak a Nyugatnak vagy a semlegeseknek. A terrorisztikus szovjet hatalmi politikát remény és félelem mozgatja; Hruscsov
felelőtlen fenyegetőzései mögött a hagyományos és messzianisztikus
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orosz-kommunista világhódítási szándék azzal a félelmes vízióval viaskodik, hogy a végső győzelmet esetleg át kell engednie Kínának...
A szovjet külpolitika nem először került hasonló dilemma elé: kivel,
kinek a szövetségében, végezzen először, hogy aztán az igazi ellenfelet
könnyebben kiüthesse a nyeregből. A hírhedt Molotov-Ribbentrop
egyezmény 1939. augusztus 23-án keserű ízelítőt adott a Kreml kétkulcsosságából, bár Sztálin súlyosan elszámította magát. Nem vált be az a
feltevése, hogy a biztonság hangulatába ringatott Hitlert a kapitalisták
feletti győzelme kimeríti, s az orosz sztyeppén a Tér és Tél tábornok végez majd vele, amivel megnyílik az út a világhatalomhoz. A Harmadik
Birodalmat nem a szovjet stratégia felismerése késztette a szövetség meggondolatlan felbontására és a Szovjetunió megtámadására, hanem az a
félelme, hogy a gazdag Ukrajna birtoklása nélkül nem tudja átvészelni a
szövetségesek blokádját. A kitűnő német hadsereget tényleg felőrölte az
orosz térség és a kegyetlen tél, de Sztálin mégsem tekinthette magát a
világ urának, mert a nyugatiak (a kapitalisták) még mindig az útjában
álltak.
Az erőviszonyok megváltoztatására a koreai háborúban nyílt új lehetőség, de a Szovjetunió ezúttal tartózkodóbb volt. Moszkvának egy hosszú
háború lett volna kedvére, amelynek végén a győztest olyan helyzetben
remélte találni, mint amire Sztálin számított a második világháborúban:
hogy egy ütéssel végezhessen vele. Persze, az eszközök és a módszerek
megválasztása attól függött volna, hogy ki győz: Kína vagy Amerika?
Rövidesen eldől, hogy a Szovjetunió melyik riválisával akar előbb végezni. Berlin a válság magva, de valójában nem Berlinről van szó. Hruscsov 1958. novembere óta fenyegetőzik, hogy különbékét köt a keletnémetekkel, és a Berlinhez vezető szárazföldi, vízi és légi utak ellenőrzését átadja Pankownak, de mindezideig nem tartotta be terminusait.
Nagyonis érthető lett volna, ha tavaly májusában, ahogy az elvetélt párizsi
csúcskonferenciáról dühösen Kelet-Berlinbe érkezett, megköti a különbékét Kelet-Németországgal, s egyszer és mindenkorra lezárja ezt a kérdést.
Igenám, de Hruscsov tisztában van azzal, hogy a kelet-német különbéke –
amelyet a nyugatiak nem tekintenek casus belli-nek – nem adja meg neki
a kívánt biztonságot. A kelet-német különbéke groteszk aktusában önmagával kötne egyezséget, mert Németország keleti felét ő tartja hatalmában; és azt is jól tudja, hogy a Berlinbe vezető utak ellenőrzése jobb kezekben van nála, mint keletnémet elvtársainál. Hruscsov pontosan tudja,
meddig lehet vagy szabad elmennie, s mikor kell a feszültség tetőfokán (a
„szakadék szélén”) tárgyalásokat ajánlania. Pankow elhamarkodhatja ma366

gát, s a nyugatiak esetleg előbb lőnek, mint ahogy Hruscsov közbeléphetne: akkor elkezdődik a harmadik világháború. Egy azonban biztosnak
tűnik: sem az oroszok, sem az amerikaiak nem akarnak háborúba menni a
volt német fővárosért. Hruscsov a győzelem gyümölcseit akarja élvezni,
de háború nélkül; s Berlinért esetleg megkaphatja azt, amiért különben az
egész szovjet tábor jövőjét kellene kockára tenni.
Berlin jelképezi és dramatizálja azt a kérdést, hogy lehetséges-e egy
józan, értelmes eszmecsere, és azt követően egy tisztességes megegyezés
Kelet és a Nyugat között a világ dolgainak okos és humánus elrendezésére. Vagy a fehér ember, akár kommunista, akár kapitalista, már nem képes
megérteni hivatását és közös erőfeszítéssel teljesíteni feladatát az égető
nagy problémák megoldására, elsősorban a tudatlanság és az éhség felszámolására? Egy atomháborúban a földgömb legértékesebb része; az
északi mérsékelt öv pusztulna el a Rocky Mountains és az Ural között,
maga alá temetve mindazt, amit Európa és Észak-Amerika a fehér ember
géniuszával teremtett. Ez a skorpió-tragédia, ahogy Oppenheimer, az
atomtudós nevezte a nukleáris háborút – két skorpió egy palackban, bármelyik képes a másikat megmarni, a saját pusztulása árán is – megpecsételné az emberiség sorsát. Európa bámulatos gyorsasággal és energiával
tűntette el a második világháború fizikai és biológiai nyomait, s az Egyesült Államokkal és a Szovjetunióval együtt felajánlotta feleslegét és tudását az elmaradott népeknek. Egy atomháborúból nincs kilábalás; ÉszakAmerika, Európa és a Szovjetunió felkészültsége, technológiája és ipari
kapacitása nélkül a színes világ beleragadna félelmetes nyomorúságába,
és a megmaradt emberiség általános érzése az éhség lenne.
Semmiféle megkülönböztetést, faji, vallási vagy nyelvi diszkriminációt
nem helyeslek, nem vallom és nem hirdetem a fehér ember felsőbbrendűségét, ellenkezőleg: a megértésére appellálok és a szolgálataiban reménykedem, melyeket a színes népeknek nyújthatna. Bejártam a világot, személyes tapasztalataimat statisztikai adatok erősítették meg: a világ lakóinak egyharmada állandóan éhes, emberhez méltatlan körülmények között
él; a másik harmada mentes ugyan a mindennapi zord gondoktól, de sok
javítani való akad a helyzetében; csak a harmadik harmad élete tekinthető
kielégítőnek és emberinek minden vonatkozásban. Hruscsov azt hiszi,
hogy a nagy szolgálatot egyedül a kommunizmus nyújthatja az emberiségnek, ezért követeli a szabad termelési és együttélési rendszerek kapitulációját. Valójában azonban a kommunizmus termesz-társadalomba szervezné a leigázott világot, és visszanyomná az ösztönökbe az onnan kiemelkedett és megtisztult emberi tudatot, fejlett életünk kialakítóját és
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inspirálóját. A világot megelégedetté és boldoggá csak szabad emberek
tehetik, csak szabad társadalomban fejtheti ki igazán képességeit és alkothat tehetsége szerint az ember, akit a legnagyobb bűn fizikai vagy szellemi rabságban tartani, amikor életének és tevékenységének egy részével
már kint van a világűrben.
Bármennyire is felemelő egy ilyen perspektíva, a földi gondoktól nem
szabadulhatunk, és a vezető államférfiaknak szembe kell nézniük a berlini
kérdéssel. Abban meglepően egyezik a felfogásuk, hogy a berlini helyzet
abnormális, csak mindegyik fél másként értelmezi az abnormitást.
Moszkva azt mondja, hogy a második világháború befejezése után másfél
évtizeddel nem tekintheti többé érvényesnek azokat a megállapodásokat,
amelyekkel ideiglenesen akarták szabályozni a győzelmük következtében
előállott helyzetet. Az idő túlhaladta a formulákat és az egyezségeket; a
két német állam létezése valóság, amitől nem állhatnak el; Berlin az ő
Németországuk közepén fekszik, onnét a nyugatiak vonuljanak ki és legyenek boldogok a saját Németországukkal. A Nyugat meg azt tartja,
hogy a rendellenességet a Szovjetunió vonakodása okozta, mert nem volt
hajlandó az egységes Németország megteremtéséhez hozzájárulni, amelylyel békét köthettek volna és amelynek fővárosa Berlin lehetne. De nemcsak a berlini és a német helyzet abnormális a szovjet vezetők machinációi miatt, hanem az egész kelet- és közép–európai térség is, amelyben a
Szovjetunió az összes háborús és háború utáni egyezmények felrúgásával
a saját kénye–kedvére rendezkedett be. Ha fel akarják számolni a második
világháború maradványait és meg akarják szüntetni az abnormitást, akkor
az egész terület egységében és összefüggéseiben kell a kérdést megvizsgálni, ami a reális megoldás útját is megnyitná.
Leegyszerűsítve ez volna a helyzet, de a német és a kelet-középeurópai
kérdés őszinte kiértékelését és a józan megoldás módozatainak kidolgozását a hidegháború megakadályozza. A szövetségesek tényleg nem azt tervezték, hogy Németországot örökre felosztják és Berlint az idők végezetéig négyhatalmi kormányzás alatt tartják – különben okosabban jártak
volna el. Minden bizonnyal Berlint tették volna meg felosztási tervezetük
középpontjának, ahonnét sugárszerűen futottak volna ki az egyes megszállási övezetek határai, s nem kellett volna a nyugatiaknak a szovjet
övezetet keresztezniük Berlinhez vezető összekötő útvonalaikkal. A State
Departmentben volt is egy ilyen terv; Roosevelt azonban akkor már nem
fogadhatta el és javasolhatta Sztálinnak, mert Teheránban és Jaltában a
mai felosztáshoz adta hozzájárulását. A háborús szövetség meglazulása,
majd felbomlása, a Kelet-Nyugat feszültség elmélyülése és a páratlan
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arányú bizalmi válság következtében az átmeneti intézkedések állandósultak; bizonyos kiigazításokkal és módosításokkal a mai status quot mindkét fél szeretné fenntartani. Hruscsov a keletnémet különbékéhez Nyugat–
Berlin szabad várossá nyilvánítását követeli. Ettől a Nyugat nem is idegenkednék, ha az oroszok bevonnák Kelet-Berlint is a volt német főváros
semlegesítésébe, vagy ahogy legújabban nevezik: internacionalizálásába.
Berlin „nemzetköziesítése” az Egyesült Nemzetek égisze alatt feloldaná a
nyugati nagyhatalmakat kötelezettségeik alól; Nyugat–Németország
megmaradna az Észak-Atlanti Szövetségben, amit szintén kielégítő megoldásnak vélnek a nyugati fővárosokban – egyelőre.
Hruscsov a két Németország és a „semleges” Nyugat–Berlin egyesítését (Kelet-Berlint az úgynevezett Német Demokratikus Köztársaság fővárosának tekinti) magukra a németekre kívánja bízni olyanformán, hogy az
ő elképzelései váljanak valóra. Többször javasolta, hogy a két Németország megbízottai paritásos alapon üljenek le tárgyalni és dolgozzák ki az
egyesítő terveket. Ha megegyeztek, akkor a Kelet-Európában oly jól bevált népfront–politikával és szalámi-taktikával az egyesített Németországot könnyen bolsevizálhatja. A nyugatiak is a németekre bízzák, hogy
maguk döntsenek (mint pl. az Eden-tervben) a jövőjük felől: Kelettel
vagy a Nyugattal akarnak-e tartani, vagy pedig semlegesek akarnak-e
lenni. A paritásos helyett azonban arányos bizottságot javasoltak (24
nyugat-német és 12 kelet-német), s ha az össznémet megbízottak képtelenek az egyesített német állam megteremtésének módozataiban és alkotmánytervezetében megegyezni, akkor a kétféle formulát népszavazás elé
kell bocsátani, hogy a németek a bonni vagy a pankowi javaslatot tartjáke jobbnak. Hruscsov hallani sem akar népszavazásról, s azt a javaslatot is
visszautasította, hogy Berlin lakossága maga szavazhasson a város státusa
felett. Az egységes Németországban tartandó parlamentáris választásokat,
majd egy össznémet kormány kinevezését és az új német alkotmány kidolgozását meg éppenséggel merényletnek tekinti a Szovjetunió presztízse ellen, ami a maga szempontjából nagyon is érthető.
Az nem valószínű, hogy a németek egy Kelethez tartozó egységes
Németországra szavaznának. Egy ilyen szavazásnak a veszélye éppen
abban van, hogy a németek túlnyomó többségükben, a kelet-németeket is
beleértve, a Nyugatba integrált egységes Németországot kívánnák, ami a
Szovjetunió és az egész kommunista tábor morális arculcsapása lenne.
Egy független, újrafegyverkező, katonailag megerősödött, egységes Németországtól pedig a lengyelek és a csehek rettegnek, s ennek a lehetőségnek a gondolata már önmagában is a Szovjetunió oldalán tartja őket. A
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német egységnek ezekkel a vonatkozásaival számolni kell: a kitelepített
etnikai tömbök, a Szudéta-föld, az egykori kelet-német tartományok (jelenleg „lengyel közigazgatás alatt”) és az Odera-Neisse határ kérdése a
„vasfüggöny” mindkét oldalán mélyen az elevenbe vágnak és abba a különös, félelmes kategóriába tartoznak, amelynek neve: a második világháború maradványai... A német gravitációt a vasfüggöny nem közömbösíti; bármennyire is idegenkedünk ettől a szótól: geopolitika, egy egységes
Németország megint életet öntene beléje és tartalmat adna neki.
Akkor mi a megoldás? Sokakban kész a felelet: egységes, de semleges
Németország. Nekünk ahhoz nincs jogunk, hogy egy nép belügyeibe beavatkozzunk, s különösen attól kell tartózkodnunk, hogy a németek ügyeibe avatkozzunk be; ennél a kérdésnél azonban annyit mégis meg kell
jegyeznünk, hogy egy semleges Németország, ha maguk a németek akarnák is, önmagában nem volna megoldás. A Szovjetuniót ideiglenesen
talán kielégítené, de a nyugatiakat nem, mert egy olyan veszélyes űr keletkezne Európa közepén, amelynek a kitöltése a belső és a külső agreszsziót egyformán csábítaná. Egy katonailag újjászületett Németország felborítaná a közép-európai status quot, és Kelet-Középeurópa politikai átszabásához vezetne. Egy semleges Németország elképzelhetetlen egész
Kelet-Közép-Európa semlegesítése nélkül. Ha a Szovjetunió tényleg fél a
német katonai újjászületéstől és a nácizmus valamilyen változatának feléledésétől, akkor ne egy kommunista Németországban jelölje meg az alternatívát, hanem járuljon hozzá a vasfüggöny mindkét oldalának demilitarizálásához és politikai semlegesítéséhez a Rajna és a Baltikum között,
le a Balkánig. Egy semleges Németország csak egy semleges KeletKözépeurópával egyetemben nyújthatna biztonságot a Szovjetuniónak.
Kennan disengagementje, a Rapacki-terv (még Gaitskell korrektúrájával
is) vagy az Eden-terv stb. már nem elég a megoldáshoz: az európai integrálódási folyamatba kell a kérdést beilleszteni és az önrendelkezési jog
biztosításával az érdekelt népeket abba a helyzetbe hozni, hogy maguk
dönthessenek sorsuk felől: milyen politikai és gazdasági rendszerben,
milyen államformában kívánnak élni? És főleg, melyik Európához akarnak tartozni?
Ezt az alternatívát a nyugatiak óvatosan felvetették; így a frázisnál
többet úgy sem jelentő felszabadítási politika és a sokkal reálisabb, de
ugyancsak idejétmúlt liberalizálódás! vagy demokratizálódási (más néven: graduális) folyamat is a történelem lomtárába került. Az önrendelkezési jog hatalmas erő: rövid idő alatt korhadt államalakulatokat és korrupt
gyarmatbirodalmakat bontott fel, és százmilliókat indított el az önálló
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nemzeti élet és állami függetlenség útján. Új népek jelentek meg a nemzetközi politika fórumain, akiknek a támogatását azonban nem sikerült
megnyerni az új gyarmati sorban sínylődő országok felszabadítására. A
történelem groteszk fintora, hogy éppen azok a népek vakok a keleteurópai nemzetek és a szovjet gyarmatbirodalom tényleges helyzetének
felismerésében, akik maguk az önrendelkezési jog biztosításának és gyakorlásának köszönhetik boldogabb és teljesebb emberi életüket. A Nyugat
erőteljesebb fellépése és a burkolt szovjet gyarmati módszerek kíméletlen
feltárása biztosan kedvezőbb atmoszférát teremtene a világpolitikában, és
az önrendelkezési jog biztosítása és gyakorlása a kelet-középeurópai kérdés megoldásában is döntő szerephez juthatna.
A magyar ügy önmagában, elszigetelten többé nem kezelhető. Azt a
potenciálját, amelyet a forradalom biztosított neki néhány évig, a gyorsan
változó nemzetközi események és az új, sokkal veszélyesebb és robbanékonyabb problémák megszüntették. Propagandaértéke változatlanul igen
nagy, de azzal, hogy többet beszélnek Magyarországról, mint a többi országról, nem jutott előbbre a magyar kérdés megoldása. Itt az ideje, hogy
revízió alá vegyük eddigi terveinket és módszereinket, különben könnyen
rákerülhetünk megint arra a szólam–vakvágányra, amelyen eddig még
minden jogos ügyünk elakadt, s a kudarc a fájdalmunkat, csalódásunkat
még csak fokozta. A magyar ügyet rá kell akasztani a történelem vontató
kötelére, s ez: az önrendelkezési jog. Háborúban reménykedhetnek azok,
akiknek nem számit, hogy milyen áron érik el a céljukat, ha van rá kilátás,
hogy elérjék. Maradjunk meg tehát a békés megoldásnál, amelyre nagyobb a kilátás, mint a háborús megoldásra, mert az valamennyiünk vesztét okozhatja.
Azok az aggodalmak, amelyeket igen komoly tényezők és gondolkodó,
intelligens emigránsok részéről is hallunk, hogy az önrendelkezési jog
esetleg a visszájára sülhet el, mert a Szovjetunió a cseheket és a románokat annak kettős értelmezésével (Kelet–Európa esetében Moszkva ellen, a
magyar kisebbségek esetében Prága és Bukarest ellen) megzavarhatja, és
nacionalista érzelmeik szitásával meg éppenséggel szorosabban maga
mellé állíthatja – nem helytállóak. A szovjet vezetők fantáziája elég gazdag a cselfogások alkalmazásában, de minden ország, beleértve az utódállamokat is, azt hiszem, szívesebben vállalná azokat a kockázatokat, amelyek az önrendelkezési jog kettős vonatkozásából adódnak, mintsem hogy
továbbra is kommunista uralom és szovjet elnyomás alatt maradjon. Az
általános megoldás érdekében talán jobb lenne tartózkodnunk a kettős
értelmezés felvetésétől, mert a mi esetünkben is van relativitás: a magya371

rok boldogabbak lennének egy szabad csonka országban és demokratikus
kisebbségi státusukban, mint a kommunizmus egységes jogtalanságában.
First things first, mondja az angol közmondás. Valóban, először a nagy
dolgokkal végezzünk, aztán jöhetnek a kisebbek.
Persze minden elképzelés és tervezgetés, még a legreálisabb is, nem
valósítható meg Hruscsov hozzájárulása nélkül; a helyzet meg nem úgy
fest, mintha a szovjet diktátor hajlandó lenne a mai kelet–európai status
quo megváltoztatásába belemenni, ö éppen az ellenkezőjét akarja: a status
quot fenntartani. Nyomás, fenyegetés vele szemben nem használ, mert
éppen ő használja a legügyesebben ezeket a fegyvereket. Legalább százötvenszer fenyegette meg a világot, közvetlen európai szomszédait és
távoli ellenségeit, hogy rájuk ereszti rövid- és hosszú távú atomrakétáit.
Súlypont áthelyezésekkel meg a terror nyomását variálja, amelynek vészesen növő atom–arzenáljával ad nagyobb nyomatékot. Mit lehet akkor
mégis tenni?
Egyesek szerint Hruscsov, ha választania kellene Kelet–Európa feladása, vagy aközött, hogy Kína csatlósául szegődjön, az előbbit választaná.
Azt nem lehet elmondani róla, hogy velejéig beszámíthatatlan. Hruscsov
nagyonis normális és reális, sőt még ennél is több: pragmatikus. De vannak beszámíthatatlan pillanatai. Alkatában az orosz tudathasadás óriási
méreteket öltött. Egyszer Rettenetes Iván dühöng benne: artikulátlanul
ordít, veri–csapkodja az asztalt és mindenkit eltaposással fenyeget, aki
elébe áll. Máskor meg Tolsztoj végtelen humánumával az egész világot a
keblére akarja ölelni, és csodálatos jövőt, határtalan boldogságot ígér az
emberiségnek. Lehet, hogy egy nap tolsztoji lelkületével (és Kínával a
háta mögött) a második világháború maradványainak felszámolásához
készségesen hozzájárul. (Volna még egy harmadik feltevés is: az új Orosz
nemzedék már nincs beoltva a bolsevizmus kezdeteinek és a kommunizmus megalapításának vad indulataival; ha leváltja a régi gárdát, amelyhez
Hruscsov is tartozik, akkor könnyebb lesz az oroszokkal ésszerűen beszélni, a Szovjetunióval tárgyalni.)
A történelem nem megkövült vetülete az egyes nemzetek életének és
harcainak: folyamatos, nagysodrú áradás, amelyben minden és mindennek
az ellenkezője is lehetséges. Húsz évvel ezelőtt minden reménytelennek
látszott; Hitler nem ismert határt követelőzéseiben és fenyegetéseiben. Ma
ki beszél róla? Újabb húsz év, és Kelet-Európa megint egészen másként
festhet. A kommunista tábor nem olyan egységes, mint amilyennek látszik. Ideológiai és nemzeti feszültségek, nem egyszer gazdasági érdekek
olyan hasadásokat idéztek elő a szerkezetében, mint amilyeneket Moszk372

va tételez fel a, nyugati szövetségesek táborában. Hruscsov nem mulaszt
el egyetlen alkalmat sem a tényleges nyugati ellentétek kihasználására.
Hasonlóképpen kellene a Nyugatnak is eljárnia: okosan, ügyesen kihasználni a kommunista tábor belső ellentéteit, feszültségeit, torzsalkodásait,
A merészebb és nagyvonalúbb nyugati külpolitikának egyik jele, hogy
nem idegenkednek többé a kínai kérdés megvitatásától az Egyesült Nemzetek közgyűlésén, sőt azt a javaslatot, hogy Vörös Kína felvételének
megvitatását napirendre kell tűzni, Anglia és az Egyesült Államok támogatja. (Persze, különbséget kell tenni a felvételi kérelem megvitatása és
maga a felvétel között.) Eddig a szovjet delegáció felelőtlenül követelhette Kína felvételét, mert tudta, hogy a Nyugat automatikusan ellenzi, és a
döntéshez szükséges kétharmados többséget a Szovjetunió képtelen öszszehozni. Most a világfórum nyilvánossága elé kerül a kérdés: Vörös Kína minden szennyesét ki lehet teregetni, s aztán, ha a közgyűlés mégis
úgy dönt, hogy Kínát felveszik, az nagyobb csapás lesz Moszkvára, mint
Washingtonra vagy Londonra nézve. Egy kínai kommunista delegáció
jelenlétében a szovjet delegáció már nem beszélhet az egész tábor nevében, s igen érdekes viták, sőt nyíltszíni veszekedések tanúi lehetünk rövidesen.
A kommunista hatalmi szerkezet belső gyengeségeit, nagy roppanásait
és kiütköző repedéseit Hruscsov hangoskodása nem fedheti el. Blöfföléseit sem kell komolyan venni („a hidegháborúban a nyelvem a legfontosabb
fegyverem”, mondotta). A helyzete sokkal nehezebb, mint gondolja: A
szovjet rakétafegyverek árnyékában az elnyomott népek az alkalmas pillanatra várnak. S ha egyszer kiesik egy tégla a kommunista hatalmi szerkezetből, az egész összeomlik. A magyar forradalom jó példa erre. 8 milyen kár, hogy azt a kompromisszumot, amelyet a parlamentáris demokrácia és a tervgazdálkodás egyeztetésével ajánlott fel, Kelet és Nyugat
nem használta hídnak a közeledésre és a mérsékelt égöv ellentéteinek
kiküszöbölésére. Mennyivel boldogabb lenne ma Kelet-Európa, biztonságosabb a világ, és megelégedettebb az emberiség!
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NAGY FERENC
Emlékezés Tildy Zoltánra 161
Tildy Zoltán meghalt, és mi, akik az Isten akaratából egyelőre tovább
élhetünk a világnak egy hazánktól távol eső részén, azt hihetnénk, hogy
vele való vitáinkat egyoldalúan lezárta az Úr akarata. Ez azonban csak a
pillanat gondolata vagy érzése. Akármit gondolunk vagy mondunk ma
Tildy Zoltánról, az ő álmai, tervei, tettei, harcai és szenvedései visszaszólnak hozzánk, s válaszolnak minden gondolatunkra vagy kimondott
szavunkra. Tildy Zoltánról életében mindenki gondolhatott vagy mondhatott jót vagy rosszat érzése vagy meggyőződése szerint. Emlékezetünkben
is úgy él, ahogy elválásunk pillanatában láttuk őt. De most, amikor eltávozott közülünk, igazsággal és tisztességgel csak úgy szólhatunk róla,
hogy ha az egész Tildy Zoltánt magunk elé idézzük, úgy, ahogy 32 esztendővel ezelőtt megjelent előttünk, s ahogy röviddel ezelőtt eltávozott
közülünk. Csak egész életének ismerete adhat feleletet kérdéseinkre, csak
hosszú, több mint három évtizedes útjának tárgyilagos vizsgálata értetheti
meg velünk pályájának egyenességét és nemességét. Talán éppen ezért
helyes, bármilyen fájdalmas is ez nekem, ha én szólok Róla, aki harminckét esztendővel ezelőtt váltam barátjává és harcostársává.
1929-ben, alig egy évtizeddel az ország megcsonkítása után, a kicsinyre zsugorított ország népe legkritikusabb és legnyomorultabb idejét élte.
Az ország politikai, gazdasági és társadalmi életének vezetői nem vonták
le sem a megcsonkítottság következményeit, sem a huszadik század
egyéb nagy tanulságait, s nem ismerték fel, hogy egy kicsinnyé vált ország népe csak akkor lehet erős és boldog, ha az állam életét az elérhető
legszélesebb néprétegekre alapozzák. Némi változtatással ugyan, de a régi
magyar élet folytatására készítettek programot. Lerakták egy új ipari és
financiális kapitalizmus alapjait. E kapitalizmust felépíteni és a külföldi
versennyel szemben megvédeni csak úgy lehetett, hogy terheit áthárították az ország alaptársadalmára, a parasztságra. A parasztságnak a kiszolgáltatottság ellen vívott küzdelmét vezetőik tekintélyének aláásásával,
majd az állandóan erősödő hatalom egyéb eszközeivel lehetetlenné tették.
Kialakult egy olyan kormányzati rendszer, amelynek képviselői az ország
érdekeit teljes mértékben azonosították a politikai és gazdasági vezetők
érdekeivel, s a közigazgatás feladatává nem a nép gyámolítását, hanem az
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államnak a néptől való megvédését tették. A népet szerető értelmes emberek látták, hogy ez a folyamat nemzeti tragédiához fog vezetni. Ekkor
találkoztunk Tildy Zoltánnal.
Hosszú éjszakák vívódása,, számvetése és tervezése után az ő elszántsága, hite és harcra való készsége adta a végső lökést ahhoz, hogy egy új
párt alapjait lerakjuk. Én azokban az esztendőkben részt vettem a régi
Kisgazda Párt utolsó és egyetlen szervezetének a vezetésében. Megismerve a párt munkájában résztvevő, vagy csak a párthoz való tartozás előnyeit élvező értelmiségieket, a Tildy Zoltánnal megkezdett tervező munka
során megállapíthattam, hogy a magyar értelmiségnek egyetlen tagja sem
állott a nép ügye mellé olyan tiszta ítélettel, annyi elszántsággal és munkára való készséggel, mint Tildy Zoltán, Tildy emberi áldozatkészsége,
kiapadhatatlan energiája és bámulatos tervező képessége nélkül hosszú
esztendők teltek volna el, amíg a magyar parasztság s a hozzá közelálló
polgárság és értelmiség új politikai mozgalomban egyesülhetett volna. A
pártalakulás előtti tervező összejövetelek, a felsőnyéki országos konferencia, a Sylvester nyomdában tartott széleskörű megbeszélések, majd a
derecskei kísérleti nagy népgyűlés arról győztek meg, hogy az új nagy
politikai megmozdulás – egyebek közt – két hatalmas erőre támaszkodhat: az egyik a magyar nép őszinte érdeklődése, a másik meg Tildy Zoltán
munkára való készsége,.
A harcok a békési zászlóbontás után kezdődtek. A hivatalos körök ekkor érezték meg, hogy új erők jelentkeztek a magyar politikában, s hogy
ezeket az. erőket visszaszorítani csak a legkegyetlenebb hatalmi elnyomással lehet. A magyar nép a napi problémák fölé emelkedő igényekkel
jelentkezett. Amidőn a kormányrendszer észrevette, hogy az új mozgalom
nemcsak a mindennapi nyomorúság enyhítését követeli, hanem rendszerváltozásért harcol, elnyomó erejével elsősorban és mindenekfelett Tildy
Zoltán ellen fordult. Talán felesleges részletezni azt a harcot, amely ezután következett. Miután lapjainkat és népgyűléseinket betiltották és vidéki szervezeti vezetőinket üldözni kezdték, világossá vált előttünk, hogy
parlamenti segítség nélkül az egész mozgalom a hatalmi terror áldozatává
válik. így jutottunk – ismét csak Tildy kezdeményezésére – arra az elhatározásra, hogy meghívjuk pártunkba a magyar politikai élet legtisztább
alakját: Gaál Gasztont. Felemelő és megható volt látni, hogy a nép ügyének szolgálatában mennyire eggyé tudott forrni Gaál Gaszton, a somogyi
nagy politikus és Tildy Zoltán, az egyszerű református lelkipásztor. Ez az
együttműködés teljesebbé vált Gaál Gaszton fiatal pap-barátjának, Varga
Bélának bekapcsolódásával. Gaál Gaszton csatlakozása és pártvezérré
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választása után más törvényhozók is csatlakoztak a párthoz, de a kívülről
jött és a. pártalapításban részt nem vett politikusok közül Gaál volt hosszú
ideig az egyetlen, aki ideológiájában és programjában egyaránt magáévá
tudta tenni az alapítók szándékait.
Az új párt programjának megvalósításához, ha egyelőre nem is hatalomra, de politikai befolyásra volt szükség. A párt részt vett a választási
harcokban. A hatalom ökölcsapásait elsősorban Tildynek kellett viselnie.
Választások a biharugrai, mezőkeresztesi és szeghalmi választókerületekben, ahol mindenki tudta, hogy a nép nagy többsége Tildy Zoltán mellett
állott, s az eredmény mégis mindegyik kerületben bukás volt. A nép
könnyet és vért áldozott ezeken a választásokon, hogy Tildy Zoltánnak
adhassa vágyai és törekvései képviseletét. A győzelem pálmáját mindenütt az erőszak és csalás vitte el. A kormányzat nem vette észre az idők
beteljesedésének jeleit, s nem az idegen világ mozgalmaitól féltette az
országot, hanem a magyar paraszttól. Minél tisztábbá váltak ennek a parasztságnak az igazságai, annál keményebben és kegyetlenebbül harcolt a
kormány az igazi demokrácia s az ellen, hogy a felelősségben a néppel
osztozzon. A párt új politikusai közül sokan a nagy harcot csak az ellenzék és a kormány közötti taktikai küzdelemnek tekintették, de a jövendőre
kiterjedő veszélyeit kevesen látták olyan tisztán, mint Tildy Zoltán.
Azután elkövetkezett az a korszak, amelyben egyszerre két ellenféllel
szemben kellett harcolni. Felülről a kiváltságosok előjogaihoz ragaszkodó
kormányzat nyomta a népet, alulról pedig az új, idegen irányzat: a nácizmus indult el, amely a gyűlöletet magáért a gyűlöletért hirdette, s idegensége ellenére is veszedelmes méretekben gyűjtötte maga köré a kielégületlen ambíciókat és a gyűlölettől keseredett lelkeket. Szomorú volt látni,
hogy az idegen demagógia, a törvénytelenség és az új erőszak hitvallása
ellen nem azok vették fel elsősorban a harcot, akik haszonélvezői voltak a
feudális rendnek, hanem a Független Kisgazda Párt, amely az államrendszertől csak csapásokat kapott, és felületes megítélés szerint minden oka
meglehetett volna arra, hogy az elégedetlenség és gyűlölet házasságát
elősegítse. Ennek a harcnak talán nem a leghangosabb, de mindenesetre a
legszívósabb katonája Tildy Zoltán volt. A kettős harcban a pártnak nem
a tömegei, hanem a politikusai inogtak meg. Voltak, akik a legkritikusabb
órákban, Ausztria elestekor hagyták ott a pártot; s ki tudja, hányan mentek
volna még el, ha Tildy nem magyarázta volna el nekik oly korszerűen a
békési programot. Tildy nem ingott meg soha egy pillanatig sem a pártprogram és a paraszti törekvések igazi értelmezésében. Ennek volt kö-
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szönhető, hogy a párt válaszolni tudott, amikor később a történelem megkérdezte: Kik a demokrácia igazi képviselői?
Majd jött a még nagyobb tragédia: a második világháború kitörése.
Kevés elhatározáshoz volt nagyobb morális bátorságra szükség, mint ahhoz, hogy a parlamentben nyíltan és egymagunk a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozás ellen szavazzunk. Mit jelentett ez? Azt, hogy
maradjunk ki a háborúból: inkább legyünk átmenetileg áldozatai a nácizmusnak, de soha cinkosai. Azután egymást követték a veszélyesnél veszélyesebb akciók. A nácizmus növekvő nyomására be akarták tiltani a Szociáldemokrata Párt működését. Tildy kezdeményezte, hogy álljunk teljes
erővel a Szociáldemokrata Párt mellé, és igyekezzünk megmenteni a magyar munkásságnak. Hónapokon át minden héten közös értekezletet tartottunk a Szociáldemokrata Párt vezetőivel, majd a legveszélyesebb időben, 1949. augusztus 19-én bejelentettük a szociáldemokratákkal való
nyílt együttműködést. Tildy kezdeményezése, a Kisgazda Párt parasztságának előítéleteket leküzdő bátor határozata és Keresztes–Fischer Ferenc
államférfiúi döntése megmentette a Szociáldemokrata Pártot. Tildy ezekben az időkben mindent elkövetett, hogy a háborúba sodort Ország jövendő megmentésének alapjait erősítse. Következett a második akció, mely
hetek múlva az egész világon ismeretessé vált: annak a memorandumnak
az elkészítése, amelyben a párt a háborúból való kilépést, a semlegesség
kinyilvánítását, a zsidóüldözések megszüntetését, az újvidéki terror–
vérengzések bűnöseinek megbüntetését, és a védelemre való felkészülést
követelte. Az első memorandumot nem vállalhattuk, mert előttünk olyanok írták már alá, akikről nyilvánvaló volt, hogy elsősorban nem a magyar nép jövőbeli igazolására, hanem a régi rendszer megmentésére törekedtek. Tildy Zoltán és Bajcsy–Zsilinszky Endre fogalmazásában született meg azután az új memorandum, amelyet kizárólag csak a Kisgazda
Párt képviselői írtak alá Az új honvédelmi törvény alapján háború idején
egy ilyen okmány aláírásáért halál járt.
1943 második felében elkövetkezett az az idő, amikor a demokrácia
szót már a parlamentben sem lehetett nyíltan kimondani; amikor fokozódó megdöbbenéssel szemléltük, mint gyengül napról napra a kormányhatalom befolyása a magyar politikai életre, és hogyan növekszik a náci
befolyás. Ezek voltak azok az idők, amikor a jövőre szóló előkészítő és
felvilágosító munkát már csak egészen kis és megbízható csoportok vagy
barátok között lehetett végezni. Tildy-t, akinek az aktivitás életeleme volt,
talán sohasem láttam oly tevékenynek, mint ezekben a napokban. Aktivitását még az ország német megszállása sem tudta fékezni. Amíg mi szá377

mosan, családtagjaink megkímélése miatt, a bújdosás helyett a börtönt
választottuk, addig Tildy még gyermeke biztonságát is kockára téve ragaszkodott a maga cselekvési szabadságához: ő a bújdosást választotta.
Tudta és vallotta mindnyájunkkal együtt, hogy külpolitikai kapcsolatainknál fogva a második világháború áldozataivá válunk. A bújdosás ideje
alatt is mindent elkövetett, hogy ha a hivatalos ország számára lehetetlen
is, de legalább a nép számára szerezzen igazolást a jövőre. Kereste az
összeköttetést a többi ellenálló csoporttal és személyekkel; igyekezett
együttműködést teremteni köztük, még mielőtt az ország keleti részében,
melyet a Vörös Hadsereg elfoglalt, kialakult volna a Moszkvából sugalmazott, másfajta együttműködés. Még a bizonytalanságnak és káosznak
ezekben a napjaiban is alkotmányos úton kereste a kibontakozást, és felvette a kapcsolatot az államfővel, hogy a történelem legnagyobb politikai
változását is alkotmányos úton segítse elő. Az államfő kísérleteinek bukása után, a nyilas uralom tobzódásának napjaiban találkoztunk ismét. Magam is jelen voltam, amikor Budapestnek a nácizmustól való megtisztítása előtt hónapokkal, egyik megbízottját Nyugatra, másikat pedig Moszkvába irányította, a hadseregtől megszöktetett repülőgépeken. Ha most
összegezni akarnám Tildy felelősségét és érdemeit a második világháború
befejezéséig, akkor azt mondhatnám: senkinek sem volt kevesebb a felelőssége a háborúba való belépésért, az ország pusztulásáért, és senkinek
sem volt több érdeme abban, hogy a pusztulásba taszított nemzet a háború
után ismét megtalálta útját a nemzetek között – legalább egy időre.
Az ország nyugati része még a háború dúlásának utolsó hónapjait
szenvedte, mikor Magyarországon elkezdődött egy új rendszer kialakulása. Népünk még a tatárjárás ismert borzalmait nyögte, mikor a nemzet
életakarata már új rendet, új stabilitást követelt. Az új magyar élet reményeit mindenekelőtt az a kicsiny csoport kezdte éleszteni, amely Tildy
Zoltán köré gyülekezett Az új helyzetben folytatott tevékenység szörnyű
felismerésekhez vezetett mindnyájunkat. A háború alatt bennünk kialakult
rémképek a háború utáni valóságukban még ijesztőbben jelentkeztek. A
felszabadító ellenség nemcsak a külső elnyomást hozta magával, hanem a
belső ellenséget is. Az új veszedelem láttára sokan a nemzet jogait nem a
korábbi hivatalos ország bűneinek mértékéhez, hanem a nép szenvedésének a mértékéhez kívánták hozzászabni. Megindult a harc a jövőért. Minél tisztábban, igazságosabban és demokratikusabban akarta valaki önmagában kialakítani a jövendő ország képét, annál inkább szembekerült
az elnyomó külső hatalommal, amely egészen más sorsot szánt a nemzetnek. Míg a célok kitűzésében, a jövendő képének kialakításában egysé378

gessé tudtunk válni, a lehetőségek megítélésében nézeteltérések támadtak
közöttünk. Tildy az együttműködés lehetőségeit kereste; mások arra törekedtek, hogy minél előbb erőssé tegyék a nemzeti öntudatot. Amíg közülünk sokan azt hitték, hogy a nemzetközi viharok lecsillapodása után a
különböző ünnepélyesen aláírt megállapodások értelmében a megszállók
el fogják hagyni Magyarországot, és a nemzet a maga életét élheti, addig
Tildy csendesen, de gyakran megismételte jóslatát: ez a magyar nemzedék nem fog megszabadulni a szovjet befolyástól. A kérdés, hogy kinek
volt igaza, eldőlt. Ma már őszintén és töredelmesen bevallhatjuk, hogy
sem az ország újbóli leigázására irányuló szovjet törekvés nem csökkent
volna, sem a- Nyugat támogatása nem fokozódott volna akkor sem, ha
Tildy – borúlátását és aggodalmait feladva – maga is velünk együtt lázadozott volna. Tildy Zoltán politikai példaképe Bethlen Gábor volt. Jobban
félt a hősi kirohanásokkal kezdődő nemzeti pusztulástól, mint a kompromisszumokra alapított életfolytonosságtól. Mindannyian tévedtünk. Azok
is, akik nem kerülték, hanem vállalták a nyílt harcot, s azok is, akik a
megegyezésben keresték a jövő biztosítékát.
Közéleti embereknek az igazolást néha nem a történelem, hanem az Úr
Isten maga adja meg. És az Úr Isten fényes igazolást adott Tildy Zoltánnak, mert élni engedte addig, amikor részesévé, sőt egyik vezetőjévé válhatott a magyar nemzet egyik legcsodálatosabb történelmi tettének: az
1956-os szabadságharcnak. Ezt én nem úgy mondom, mint akik azt állítják, hogy Tildy mindent jóvá tett a forradalomban való részvételével.
Tildy Zoltánnak nem kellett jóvá tennie semmit. Legalább is nem többet,
mint bárkinek közülünk. Neki a forradalomra nem mint igazolási alkalomra volt szüksége, hanem, hogy dinamizmusa, cselekvő ereje és a néphez való őszinte és tiszta szeretete még egyszer megnyilatkozhassék. Mert
egyet: a magyar nép iránti őszinte hűségét, igaz szeretetét soha senki el
nem vitathatja tőle. A mennyei kegyelem még tisztábban megnyilatkozott
Tildy Zoltánnal szemben akkor, amikor azt is megengedte neki, hogy a
szabadságharcban való részvételéért börtönt szenvedjen.
A magyar történelmi dicsőség fényében tisztán áll előttem Tildy Zoltán
alakja. És amikor fáradhatatlan elméje és népét szerető szíve megnyugodott, úgy érzem, minden igazságos magyar embernek meg kell hajtania
fejét a magyar nép önzetlen harcosa, miniszterelnöke, köztársasági elnöke
és szabadsághőse: Tildy Zoltán emléke előtt.
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SZABADOS JÓZSEF
A munkástanácsok Magyarországon 162
Ernő Király: Die Arbeiterselbstverwaltung in Ungarn. Aufstieg und
Niedergang 1956–1958, Ein Dokumentarbericht. Verlag R. Oldenbourg,
München 1961, 111. old.
A munkástanácsok megalakulása és működése a magyar forradalom
egyik legjelentősebb és legsajátosabb vonása volt. Nemcsak azért, mert
„ezek a szervek vitték be az üzemekbe a forradalmat”, hanem elsősorban
talán a bennük rejlő potenciális energia miatt is. Nem kétséges ugyanis,
hogy – ha a szovjet beavatkozásra nem kerül sor – a konszolidáció iránya
(politikai és gazdasági téren egyaránt) nagy mértékben a munkástanácsok
terveihez igazodott volna.
Érthető, sőt szükségszerű tehát, hogy a magyar forradalom tanulmányozói a munkástanácsi intézményt különös gonddal vizsgálják. Ehhez a
vizsgálathoz nyújt nélkülözhetetlen – és nagyrészt eddig nem publikált –
anyagot Király Ernő könyve.
A százegynéhány oldalas kiadvány legnagyobb erőssége a dokumentum-anyag, amely nem korlátozódik csupán a magyar sajtó és rádió közleményeire, hanem feldolgozza a Nagybudapesti Központi Munkástanács
irattárának külföldre került köriratait is. A Szerző emellett még összegyűjtötte a külföldön megjelent írásokban fellelhető dokumentációt, és
beszámol a Központi Munkástanács Nyugatra menekült tagjainak véleményéről is.
Ennek ellenére, a könyv nem csupán „Dokumentarbericht”. Király a
dokumentum-anyag segítségével megrajzolja az egész forradalom-utáni
politikát, a maga újsütetű szalámi-taktikájával, látszólagos ellentmondásaival, melyeknek egyetlen magyarázata az a meggondolás, hogy a kommunista párton kívül semmiféle más hatalmi testület (jelen esetben a munkástanács) nem létezhet. Igen érdekes és hasznos a tanácsi rendszerről
adott történelmi áttekintés, valamint a magyar munkástanácsoknak a jugoszláv és a lengyel rendszerrel való összehasonlítása.
Egy kérdés megválaszolásával azonban a szerző adós marad. A munkástanácsok politikai szerepéről (és esetleges jövőbeni politikai jelentőségéről is) tiszta képet kapunk, gazdasági szerepük és feladatkörük azonban
nem világos. Természetesen ez a hiányosság nem a szerző, hanem az álta162

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 5. számában
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la vázolt események „rovására” írandó. Az 1956-os idők szükségszerű
következménye volt, hogy a munkástanácsok kettős, feladatukból a politikaira központosították figyelmüket, a gazdasági kérdések tisztázását
pedig a politikai konszolidáció utáni időre hagyták. Király látja ezt a hiányt, és egy rövid – a közgazdász számára talán a legérdekesebb – fejezetben (72-75.o.) megkísérli a munkástanácsok gazdasági-szervezeti elgondolásait rekonstruálni. Az általánosságoknál tovább azonban ő sem
mehet, mert ez a könyv dokumentum-jellegét gyengítené. De talán – éppen e könyv által feltárt dokumentációs anyagra támaszkodva – nem lenne érdektelen ezen a problémán tovább tűnődni és vitatkozni. A sokat
emlegetett, de mindenki által másképp értelmezett „gazdasági harmadik
út” fogalmának tisztázása megérdemelné a munkát.
S még valamit! Király Ernő könyve ismételten meggyőzött arról, hogy
a magyar forradalomról írt legérdekesebb eszmefuttatásoknál is fontosabb
a forradalom dokumentációs anyagának a publikálása.
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PAPP LÁSZLÓ
Öt év Amerikában 163
(Az Egyesült Államokban tanuló magyar diákság élete)
1956. decemberében a heillgenstadti kolostor kerengőudvarán néhány
fiatalember és lány ismerkedett az évszázadok koptatta kövekkel. Később
egy magános látogató csatlakozott hozzájuk. A menekült magyar diákok
egy Texas államból, Dallasból érkezett magyar cisztercita atyával találkoztak. Beszélgetésük a múlt emlékeiről lassan a jövő lehetőségeire terelődött. A fiatalok mindent szerettek volna tudni az amerikai életről, az
ottani szokásokról. Még nem döntötték el, hol telepedjenek le, de a távoli
kontinens képe már foglalkoztatta őket. „Ha nem tetszik Amerika, mindig
visszajöhetünk, de ha most elszalasztjuk az alkalmat, talán soha nem lesz
alkalmunk többé a tengerentúli utazásra – ismételték szinte önkénytelenül
Daróczy Taszilónak, a Fórum c. folyóirat körül alakult segélyszervezet
vezetőjének szavait.
Mindenki a visszatérés illúziójával szeli át az óceánt – jegyezte meg a
pap nevetve – de senki sem tud többé megválni az amerikai életformától,
aki egyszer megszokta. „Viszontlátásra Texasban”, búcsúzott el a diákoktól.
*
Ha hiteles statisztika állana rendelkezésünkre, megállapíthatnánk, hogy
az Egyesült Államokba készülő menekült fiatalok és diákok száma sokkal
kevesebb volt, mint a későbbi kivándorlóké. Az első bécsi diákotthon, a
Pfeilgasse-i Studentenheim lakóinak többsége Németországba, Svájcba és
Svédországba készült. Hirtelen valami európai öntudat hatott át mindenkit. Az Egyesült Államokat ezzel szemben csak a Szovjetunió előzte meg
népszerűtlenségben. A Szabad Európa Rádió magatartása a Forradalom
alatt, Eisenhower elnök emlékezetes beszéde, az Egyesült Államoktól várt
segítség elmaradása: ezzel indokolták a fiatalok, hogy miért bizalmatlanok az Amerikai Egyesült Államokkal szemben. Sokan nem akartak elmenni „messzire”: „hátha szükség lesz ránk otthon...” Politikai csoportok
igyekeztek kihasználni ezt az érzelemhullámot. „Mi itt virrasztunk a vasfüggöny tövében” – hangoztatták. Érdekes megemlíteni azt az álhírt is,
amely 1956 tavaszán és nyarán terjedt el Budapesten. E szerint hivatalos
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Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 5. számában.
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ENSZ kimutatások azt bizonyították volna, hogy Németország és Svédország életszínvonala túlszárnyalta az Egyesült Államokét.
Az idő múlásával mégis egyre nőtt azoknak a tábora, akik az óceánon
túlra vágytak. „Én nem mennék Kaliforniába, mer az messze van” – aggodalmaskodott egy diák. „Mitől?” – kérdezte a társa, és sietett az amerikai követség előtt napról–napra növekvő sorban biztosítani a helyét.
Amerikába érkezésünkkor kiderült, hogy az aggodalmaskodóknak volt
igazuk. Amerika valóban „messze” van mindattól, amit a magyar ember
megismert és megszokott. A Camp Kilmer-beli fogadótáborba érkezőket
teljesen új világ várta. Új szabályok, új érték- (és mérték-) rendszer, új
fogalmak, új ízek, színek, környezet. Aki nem akart egész életére szerencsétlenül két világ közé csúszva, skizofrén lélekkel vergődni, annak gyökeresen meg kellett változtatnia egész világszemléletét, értékrendszerét.
Ez természetesen nem ment simán, nehézség nélkül. Elölről kellett kezdeni szinte mindent, a nyelv elsajátításától a mértékegységekig, a társadalmi szabályoktól a munkastílusig. Az idegen nyelven való tanulást még
a vizsgáztatások ismeretlen módszere is megnehezítette.
A nehézségeket mégis egyre többen vállalták. Kiderült, hogy másutt
sem olyan könnyű gyökeret verni, ahogy az az első bécsi napokban látszott. Az amerikai rokonok, ismerősök hívó leveleiből a távol varázsa
szólt, a biztonság, jólét csábítása. Mindenkiben élt valamilyen formában
az „amerikai paradicsom” képe is, amelyet generációk melengettek szívükben a szabadság földjéről, ahol megszűnik az elnyomás, és az üldözöttek otthonra találnak...
Az ausztriai táborok feloszlása után a menekült magyar főiskolás diákságnak mintegy 40 százaléka a tengerentúlon telepedett le.
A Szabad Magyar Egyetemisták Szövetsége 1959-es kimutatása szerint
a diákok országonkénti megoszlása a következő volt: 164
Anglia
550
Ausztria
1343
Argentína
29
Belgium
172
Chile
30
164

Meg kell jegyezni, hogy az arány a folyamatos kivándorlás következtében később az
USA javára tolódott el. A közölt számok egyébként a legtöbb országban nem az
egyetemekre beiratkozottakat, hanem a továbbtanulásra regisztráltakat tűntették fel.
A ténylegesen beiratkozott hallgatók száma a 7241-nek mintegy 70 százalékát tette
ki.
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Dánia
Finnország
FranciaorHollandia
Japán
Kanada
Mexico
Németország
Norvégia
Olaszország
SpanyolorSvájc
Svédország
Uruguay
USA
Összesen

42
2
670
117
1
958
3
1260
70
107
12
654
343
9
1869
7241

A kivándorlók útja a Camp Kilmer-i elosztó táborból az ú. n. kezeshez
vezetett. A kezes legtöbb esetben rokon, ismerős, vagy földi volt, de lehetett valamelyik segélyegyesület, egyház vagy szervezet is .
A diákok nagy részét az International Rescue Committee és a National
Academy of Sciences, valamint más szervek vették gondjukba, és a legtöbbjüket nyelvtanfolyamokra irányították. A 15 bentlakásos tanfolyamon
összesen mintegy 650 diák vett részt; a költségeket főleg a Ford és Rockefeller alapítványok 250.000 dolláros alapítványa fedezte. A legnagyobb nyelvtanfolyamokat a New York állambeli Bard College-ban (300
résztvevő) és a St. Michael's College-ban (100) tartották.
A magyar diákok elhelyezésére bizottság alakult az Institute of International Education (IIE) és a World University Service (WUS) együttműködésével. A Bizottság felhívására még 1957-ben mintegy 350 egyetem és
főiskola ezernél több ösztöndíjat ajánlott fel. Ezek közül 400 nemcsak
tandíjmentességet, hanem teljes ellátást is biztosított. 165
Az ösztöndíjaknak a lakást, kosztot és zsebpénzt fedező részét általában nem az iskolák, hanem a hallgatók adták össze, illetve vállalták. Helyi bizottságok alakultak, nagygyűléseken vitatták meg magyar társaik
165

Az IIE-WUS 1957. október 1-ig 296.500 dollárt fordított a magyar programra. A
felajánlott ösztöndíjak értékével együtt a teljes támogatás meghaladta a kétmillió dollárt. (Jelentés a WUS közgyűlésének, 1957. október 15.)
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szükségeit az amerikai diákok. A segítőkészségre jellemző Vincent J.
Scully Jr. professzor felszólalása a Yale Egyetemen, a „Yale Segély a
Magyar Diákoknak” mozgalom nagygyűlésén: „...Emberi rokonszenv és
méltóság – mondotta – azok az alapok, amelyek fenntartásával kultúránk
öröksége áll, vagy bukik... Ha visszatekintünk a történelemre, a tizennyolcadik századtól napjainkig az emberi szellem egyetlen nagy forradalmának tanúi lehetünk. Ez a forradalom az 'Emberi Jogok' felismerésével kezdődött... és ennek a nagy emberi forradalomnak a fényénél mind a
kommunista, mind a fasiszta mozgalmak meztelen mivoltukban – nem
mint forradalmak, hanem mint a rabszolgaság különböző formái felé viszszahúzó reakciók mutatkoznak meg.
Ennek a századnak nem a kommunisták, hanem mi vagyunk az igazi
forradalmárai..., akiknek közös ügye a magyar nép küzdelme. Köszöntsük
őket alázatos lélekkel – ma még biztonságban élők. Testvéreink ők! Különösen drágák nekünk a diákok, akiknek ígérjük, hogy minden tőlünk
telhetőt megteszünk érdekükben.,,
A magyar diákok egyre érkező hullámainak tanulási lehetőségéhez
azonban mindez a segítség kevésnek bizonyult. A társadalom erői az első
nagy felbuzdulás után ellankadtak és szükség volt valamilyen szervre,
amely állandóan a felszínen, az érdeklődés központjában tartja a magyar
diákok ügyét. Ez lett a Diákszövetség.
A Bard College nyelvtanfolyamán résztvevők Ideiglenes Szervező Bizottságot választottak, mely 1957 júniusára összehívta az ország különböző részein alakult diákcsoportok küldötteit. (Érdemes feljegyezni a Bard
College-beli öt szervezőbizottsági tag nevét, amikor felidézzük áldozatos
és fáradhatatlan munkájuk emlékét. Elnök: Lipták Béla; tagok: Barlay
Imre, Bartha Tamás, Korbuly László és Szász Endre.)
Az Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége (nevét később Észak–
Amerikai-ra változtatta) Chicagóban alakult. Az alakuló közgyűlés így
szövegezte meg feladatait: „A Szövetség célkitűzése az Egyesült Államok
területén élő magyar és, magyar származású, érettségizett, egyetemi tanulmányokat folytató, vagy folytatni szándékozó fiatalok összefogása,
közös szövetségbe tömörítése, képviselete, valamint érdekeik védelme.”
A Diákszövetség mindjárt megalakulása után széleskörű mozgalmat kezdett, hogy valamennyi tagjának tanulási lehetőséget biztosítson. Első elnöke így szövegezte meg a tennivalókat:
„Mi a diákság érdekvédő szervezete vagyunk. Azon munkálkodunk,
hogy a tehetős szervek megértsék és magukévá tegyék a magyar diákok
problémáit... A továbbtanulás kérdésében azt hirdetjük: itt nem. egy ta385

nulmányi szempontból kiválogatott, hanem minden szelekció nélkül idevetődött 1700 tanulni vágyó fiatalról van. szó. Nagyon sokuknak még arra
sem volt alkalma otthon, hogy a nyugati értelemben vett szabad emberi
életről világos fogalmat alkothasson magának. Többeknek félbe kellett
szakítaniuk (tanulmányaikat, mások soha sem jutottak egyetemre, ismét
másokat bebörtönöztek, meghurcoltak. Most az ú.n. 'Szabad Világ' kötelessége, hogy legalább ez egyszer lehetőséget adjon nekik a tanulásra és a
szabad emberi életre. Még nem vehetnek részt az élet versenyében, a kenyérharcban. Nem beszélik tökéletesen a nyelvet, nem ismerik az itteni
viszonyokat, lelkűkben ezer sebet hordoznak, és nemhogy családjuktól
kaphatnának támogatást, nekik kell azokat is segíteni,” (Diáktájékoztató,
8. szám, 1957. december 7.)
Az Egyetemisták Szövetsége már 1957. júliusában bekapcsolódott az
IIE-WUS programba, de munkája igazán csak 1957. október 1 után (az
IIE–WUS program megszűnte után) kezdődött. Ekkor az egyetemekre
felvett hallgatók száma 954 volt, és 772 várt még tanulási lehetőségre. 166
Nagyrészt a Diákszövetség érdeme, hogy az el nem helyezett diákok
problémájára felhívta a figyelmet. Elérte, hogy a WUS folytassa a megkezdett munkát. Az újabb ösztöndíjak és az újonnan létesített kölcsönalap
felhasználásával, az előző évi lemorzsolódás és a végzők kiválása alap
felhasználásával, az előző évi lemorzsolódás és a végzők kiválása ellenére, az 1958-59-es tanévben tanulók száma 1114-re emelkedett. 167
…dolláros kölcsönalap létesítését 1958-ban. A segítőszervek a „magyar
kérdést” le akarták zárni, és sorsukra, illetve a saját erejükre bízni azokat,
akik az első évben tanulási lehetőséghez jutottak, csakúgy mint azokat,
akik a Forradalom után másfél évvel még mindig segítségre vártak. A
Diákszövetség ekkor ezer dollárt gyűjtött össze ösztöndíjas tagjaitól
„azoknak, akik még mindig nem tudták tanulmányaikat megkezdeni, illetve folytatni”. 1957 karácsonyán adták ki a felhívást, és a következő év
március 28-án, a Magyar Diáksegély Program feloszlató ülésén adta át
Papp László az összegyűlt pénzt Dr. George N. Shusternak, a Hunter
College igazgatójának, kérve őt, hogy ezzel a maggal létesítsenek egy
kétszázezer dolláros kölcsönalapot. E kölcsönalap feladata lett, hogy a
166
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Az IIE–WUS elhelyezett október 1-ig 734 diákot, október 1-től november 15-ig 11et; más segítséggel helyezkedett el 188, este, munka mellet tanult 21 tásunk. ( The
Hungarian Student, 2. évf., 1.sz., 1958. január.)
A lemorzsolódásról szólva meg kell jegyezni, hogy az amerikai oktatási rendszer
sokban különbözik az európaitól. így például nem lehet a vizsgákat halasztani: a
tárgy lehallgatása csak a rákövetkező félévben letett vizsgával válik érvényessé.
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tandíjmentességet élvezők megélhetését biztosítsa. A kölcsönalap nagy
jelentőségét növeli az a tény, hogy az összegyűjtött pénz, a visszafizetés
után, újra a magyar diákok rendelkezésére áll. A kölcsönalap 1958 augusztusáig teljes egészében biztosíttatott. 168
Ezzel az akcióval egy időben folyt le a jugoszláviai menekülttáborok
felszámolása. A kölcsönalap első haszonélvezői azok a diákok lettek, akik
több mint egy évet töltöttek a táborokban. A Diákszövetség ezeknek a
társaknak a támogatásából is kivette a részét. Több mint 60 személyért
vállalt kezességet és nyújtott segítséget az elindulás nehézségeiben. Megható levelek kíséretében érkeztek be adományok: „Most csak négy dollár
van a zsebemben, kettőt elküldök a Jugoszláviából érkező magyar testvéreim részére. Sírni tudnék tehetetlen dühömben, hogy nem tudok többet
küldeni” – írta Sz. Zoltán a Maryland állambeli Baltimore-ból.
*
A sok segítség és igyekezet nem volt hiábavaló. Az angolul alig tudó, a
körülményeket nem ismerő, a sok esetben minden ismerőstől, gyakran
minden magyar társaságtól távol kerülő diákok jól megállták a helyüket
az iskolákban. Az amerikai oktatási szervek egyharmadra becsülték előzetesen az első évi lemaradások arányszámát: alig egyhatod lett. Ha volt is
olyan, aki feladta a küzdelmet, és néhány hónap, vagy egy félév után kibukott, a többség jó eredményekről számolhatott be. A diákok java nemcsak tanulásban, hanem sportban, diákmozgalmi életben is az élre került.
Elsősorban róluk írta Harrison L. Salisbury a New York Times 1957. március 24-i cikkében: „A magyarok befogadása volt a legsikeresebb tömeges bevándorlás az amerikai történelemben.” Nemcsak utólérték amerikai
társaik eredményeit, hanem rövidesen maguk mögött hagyták őket. „Sok
amerikai fiatal vehetne példát ifj. Városy Gyuláról” – írja a buffalói
Courier-Express hosszú cikkében, amelyben a magyar fiú művészi, tanulmányi és sporteredményeiről számol be. „Az Amerikai Egyesült Államok történetét olyan emberek alakították – mondotta Adolphus Cheek
168

Az átlagos évi tanulmányi költség az Egyesült Államok magán-, vagy egyházi egyetemein (a felsőoktatási intézmények nagyrésze „magán”, vagyis valamilyen alapítvány tulajdonában van) mintegy 2000 dollárra tehető. Ebből a tandíj és mellékdíiak
1000, lakás 300, koszt 400, tanszerek, könyvek 150. zsebpénz 150 dollárt emésztenek fel az iskolai idő alatt. A jelenlegi kereseti lehetőségek mellett a nyári szünetben
dolgozva mintegy 3-500 dollárt takaríthat meg egy diák, míg az iskola által biztosított évközi munkával egy másik 4-500 dollárt kereshet meg. így egy tandíjmentes diák egy évi hiánya 2-500 dollár, amelyet, ha végzett, egy hónap alatt keres meg. Az
állami egyetemek nagyrészén a tandíj ingyenes. (Az USA 1890 főiskolája közül 1236
magán, ill. egyházi, 654 állami kezelésben van. A diákok összlétszáma 3 millió.|
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igazgató a Walthami (Massachusetts) középiskola érettségiző osztályának
1961. június 4-i évzáró ünnepélyén – akik az egymást követő nemzedékek
során elhagyták hazájukat és otthonukat, hogy az elnyomás valamilyen
formája elől meneküljenek... A most végző évfolyam egy tagja is a Dunamenti hazáját és otthonát hagyta el. A Cambridge-i iskola tanulói és szülei
fogadták magukhoz a jövevényt... aki nemcsak angolul tanult meg itt,
hanem minden tudnivalót ritka értelemmel és elmélyüléssel sajátított el.
Kiváló diákunk, Miskolczy Eszter ugyanakkor kimagaslott számos más
területen is, nem utolsó sorban, mint az Iskolai Tanács elnöke. Büszkék
vagyunk arra, hogy ő fogja képviselni a mi iskolánkat a Vassar Collegeban, ahova most ösztöndíjat kapott. Az iskola tanári kara külön elismerését és jókívánságait tolmácsolom neki...”
Ezek a kitüntetések, ösztöndíjak már nem a „magyar program” ajándékai, hanem az amerikai diákokkal való versenyben elért eredmények.
„Magyar menekült három kitüntetést nyert a Yale-en” – írja New York
Times, 1959. július 14-i számában. – Dr. Balassa Béla, aki az 1956-os
forradalomban való részvétele után menekült el Magyarországról, filozófiai doktorátust szerzett két év alatt... az Egyetem 1000 dolláros John
Addison Porter díját nyerte el dolgozatával... és azonnal kinevezték a
Közgazdasági Tanszék tanársegédévé.” A Cape Codder című lap így ír
1960. augusztus 11-i számában: „Ha a Cape Színházban kitűnő színjátszásért díjat osztanának, azt e nyáron vitán felül Kálmán Szabolcs, az
Ohio Egyetem menekült magyar diákja nyerné el, a Fösvény
Harpagonjának kiváló alakításáért...”
Kötetszámra lehetne idézni az amerikai sajtó elismerő cikkeiből „Hat
ösztöndíj nyertesét tüntették ki... közöttük Mészáros Imrét, kimagasló
eredményéért” – írja a New Mexico Lobo 1958. február 25-én. „A heti
televíziós tanulmányi vitában legutóbb a két detroiti főiskola csapata
mérkőzött. A Southwestern diákjai legyőzték a Western egyetem együttesét. A győztes csapat hat tagja között szerepelt Nagy Lucille és Gyöpös
Róbert. Gyöpös 1956 telén apjával menekült el Magyarországról, és Detroitban kiváló tanulmányi eredményt ért el” – emeli ki a Detroit News
1959. április 24-én. Gondoljuk meg, hogy ezek a színészek, televíziószereplők, kitüntetést szerző tanulók egy-két évvel ezelőtt még egyetlen
szót sem beszéltek angolul!
És ki tudná felsorolni mind a sporteredményeket, a kerületi, állami, országos bajnokokat! Ragadjunk ki néhányat találomra: Magay Dánielt, a
kaliforniai egyetem vívóbajnok hallgatóját; Fonó László sífutót Denverből; Győrffy Balázs főiskolás úszóbajnokot a Yale egyetemről; Fogarasy
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Pétert, a 200 méteres mellúszás csúcstartóját a North Carolina Collegeból, Takács Attila tornászt, a Délkaliforniai Egyetem hallgatóját – nem
említve a többieket mind, akik dicsőséget szereztek a magyar névnek idekint. „Sportból jelesre, hazaszeretetből elégtelenre vizsgáztak” – írta róluk
Dr. Bay Béla, a magyar állami vívócsapat kapitánya a Népsportban.
„Sportból jelesre, hazaszeretetből kitűnőre vizsgáztak – válaszolja rá A
Magyar Diák, 1958. májusi számában – mert ha nem a hazaszeretet, a
magyar név becsületének ügye... ugyan mi sarkallaná őket minden eddiginél komolyabb edzésre, a saját pénzen való versenyzésre, sok ezer mérföldes utazásra, fáradságra?”
Külön említést talán Morvay Rudolf érdemel, a Hampton Institute
hallgatója, kit azzal tréfált meg a száműzöttek gyakran kiszámíthatatlan
sorsa, hogy néger bajnokot csinált belőle. A szőke magyar fiú úgy került a
néger egyetemek bajnokságába, hogy egy, csak feketék számára fenntartott iskola ajánlott fel ösztöndíjat és ellátást számára még 1957-ben, és
mint az iskola hallgatója vehetett részt a „fekete bajnokságon”. A résztvevők csoportjának fényképén nemcsak fehér arca és szőke feje világít sok
fekete társa között, hanem a két aranyérem is a mellén...
Az eredmények nemcsak a magyar diákok jó hírét öregbítették: segítettek megváltoztatni, sőt visszájára fordítani a magyarságról általában a
háború után táplált véleményeket. Nőtt a Diákszövetség becsülete is. Az
Egyesült Államok egész területéről évente összesereglett diákküldötteket
az állam vezetői, a törvényhozók, a társadalmi élet legkiválóbbjai köszöntötték. Az elismerés egyaránt szólt a diákok egyéni sikereinek és az
Északamerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége munkájának. A forradalom után alig két évvel ez volt ugyanis az egyetlen életképes, a Forradalom eszméi alapján működő szervezet. Megmaradása és sikeressége négy
okra vezethető vissza:
1. Következetesen a tagság nagy többségének aktív részvételével, a tagoknak a vezetésbe való bevonásával, a demokratikus elveknek megfelelően működött. 169
2. Az évente cserélődő vezetőség mindig felfrissítette a szervezetet.
Nem termelődtek ki kopaszodó, hivatásos, öreg-diák vezérek, akik oly
jellemzőek az összes többi menekült ifjúsági és diákcsoportra. 170
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Az évente megtartott közgyűlésen a diákság helyi csoportjainak megválasztott küldöttei gyűltek össze. Így 1957-ben (Illinois) 32 államból 70 küldött, 1958-ban Lafayetteben (Indiana) 41 államból 49 küldött, 1959-ben Athens-ben (Ohio) 35 államból 49
küldött, 1960-ban Ann Arbor-ban (Michigan) 38 államból 63 küldött, és 1961-ben 46
küldött vett részt.
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3. Nemcsak a Forradalom után menekült, hanem az idegenben felserdült diáksággal is megtalálta a kapcsolatot anélkül, hogy forradalmi hitét
feladta volna.
4. Visszautasították az emigráció politikai csoportjai részéről a Diákszövetség megnyergelésére irányuló minden kísérletet, megőrizték magukban a Forradalom egészséges eszméit, és megvédték azt az elvet, hogy
a Szövetség különböző vallású és világnézetű magyar diákok független
közössége.
*
Külön kell foglalkoznunk az egyetemi ifjúság és a politikai emigráció
kapcsolatával. Az emigrációs politika, sajnos, gyakran olyan mocsárhoz
hasonlít, amely elnyelne mindenkit, aki hazáját – nyilvánvalóan politikai
okokból – elhagyni kényszerült.
Az 1957-ben Amerikába érkezett fiatalság meglepetten tapasztalta,
hogy míg a régebben kint élők nagy csoportjai szinte fenntartás nélkül
azonosították magukat a Forradalommal, sok politikus, ha szólamokban el
is fogadta, a valóságban távol maradt tőle. Ez a magatartás eleve bizalmatlanná tette a fiatalokat, akiknek magyarságát Ady, József Attila, Németh László, Illyés Gyula, a népi írók tanításai alakították ki. A húsz éven
felüliek politikai neveléséhez ezen felül Bibó István írásai járultak hozzá,
amelyeket még középiskolás korukban olvastak a Valóság és a Válasz
hasábjain. Legnagyobb lelki élményük, s egyben politikai iskolájuk a Forradalom volt. Kiábrándítóan hatott tehát rájuk az a hang, amit Camp
Kilmer-ben olyan személyektől hallottak, mint az ott hivatalos alkalmazásban lévő Andreánszky Károly (Garfield, N. J.) nyilas szervező, vagy
olyan sajtótermékekből ismertek meg, mint a később általános kívánságra
a táborból kitiltott Szabad Magyarság című lap. Megtanulták, hogy a politikával nem foglalkozó, jószándékú és segítőkész emigráns tömeg nevéAz évenként választott vezetőség tagjai:
1957-58 Elnök:Papp László (építész), alelnök: Lipták Béla (gépész), titkár: Gárdonyi
Ferenc (filmszakos), pénztáros: Baltay János (jogász).
1958-59 Elnök: Nagy Dénes (elektromérnök), alelnök: Nyíri Gyula (mérnök), titkár:
Olgyay György (államtudomáy).
1959-60 Elnök: T. Novobáczky György (jogász), alelnök: Földváry Tibor (elektromérnök). titkár: Szentendrey Gyula (nyelvész).
1960-61 Elnök:Bognár K. Rezső (T.V. szakos), alelnök: Petrovay Szabolcs (gépész),
titkár: Tőkés Rudolf (államtudomány).
1961-62 Elnök: Tóth Cs. László (államtudomány), alelnökök: Czigány Zoltán, Gerber
Daisy (filmszakos), Holly Ferenc (vegyész), Nagy Károly (bölcsész), titkár: Lázár
Ödön (államtudomány).
170
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ben gyakran olyan hivatásos politikusok nyilatkoznak, akik szóval a kossuthi emigrációt emlegetik, de valójában egyetlen gondjuk korábbi kiváltságaik visszaállítása, s akiknek az itt élő magyarok csoportjaihoz sincs
kapcsolatuk, nemhogy az otthon élő néphez.
Kezdetben olyan csoportokkal kerestek kapcsolatot, amelyek a Forradalom után elmenekült vezetők körül alakultak. Az Egyesült Államokban
az első ilyen tömörülés a Magyar Szabadságharcos Szövetség volt, Király
Béla tábornok vezetése alatt. A vezetőség elképzelése szerint ez valamiféle „csúcsszerv” lett volna, az emigráció széles rétegeinek, új szervezeteinek egyesítésére. A diákok eleinte érdeklődéssel figyelték a Szabadságharcos Szövetség munkáját, sokan részt is vettek benne. Később azonban
úgy érezték, hogy azok az eszmék, amelyekért Budapesten harcoltak, háttérbe szorultak. Belső viszályok, egyéni becsvágyak kielégítése, vetélkedő csoportok jellemezték a Szabadságharcosok működését: majd a teljes
meghasonlás, kettéválás, a magyar néptől elidegenedett erők uralomra
jutása következett be. A diákság teljesen megszüntette, a kapcsolatot
ezekkel a csoportokkal, és ugyanezt követelte a Diákszövetségtől is.
A diákok közvéleménye az emigrációs politikától való teljes elzárkózást kívánta. A régi csoportok közül csupán azokkal kerestek kapcsolatot,
amelyek kulturális vagy szakmai tevékenységet folytattak. Szinte türelmetlenül tartottak számon minden eltérést a Forradalom elveitől. Már a
frissen megalakult Diákszövetség első napjaiban így írt 12 newyorki
egyetemi hallgató, a vezetőséghez intézett nyílt levelében: „Ne Eckhardt
bácsi.., ne a többi árnyéklovag tapsaira vágyjatok, hanem a forradalmi
diákság és az egész magyar nép elismerését keressétek!”
Elzárkózott a diákság az 1957 elején Strasbourgban megalakult Forradalmi Tanácstól is. Később a Tanács New Yorkba költözött, és ott Szabad
Magyarország Nemzeti Képviselete néven kezdte meg működését. (A
Forradalmi Tanács elnevezést a régebben Amerikában élő „tanácsadók”
javaslatára hagyták el, nehogy a „forradalom” szó ellenszenvet váltson ki
az amerikai polgárokban.) A Diákszövetség ugyan egyetértett a Nemzeti
Képviselet törekvéseivel, a felkínált részvételt azonban nem fogadta el,
mivel az pártpolitikai alapon szerveződött, noha a Munkástanácsok és a
MEFESz a Forradalomban a párttevékenységet mindaddig elvetették,
amíg az ország katonai megszállás alatt van. 171
171

A tervek szerint a Szabad Magyarország Nemzeti Képviselete Politikai Bizottságának
35 tagját az 1947. előtti koalíciós pártok képviselői, míg 14 tagját a forradalmi szervezetek küldöttei alkották volna. Az utóbbiak között kívántak helyet biztosítani a Diákszövetség két képviselőjének.
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Sok lenne felsorolni azt a számtalan törekvést, amely a diákokat az
emigrációs politikával kapcsolatba kívánta hozni. Az ifjúság politikai
szerepe, szervezett ereje, egysége olyan tekintélyt szerzett, amit sokan
szerettek volna kihasználni. Erre volt azonban a diákoknak legkevésbé
szükségük. A tanulás mellett maguk vállalkoztak arra a munkára is, amit
itt kinn a magyar nép igazának megmutatására, s az együttérzés felkeltéséért végezhettek. Figyelmüket az emigráció „iszapbirkózásáról” a befogadó amerikaiak, elsősorban a diákok felvilágosítására fordították. Nekik
akarták elmondani az igazat Forradalmunk törekvéseiről, a magyar kultúra, tudomány értékeiről, a magyar nép életéről. A diákújságokban egyre
több cikk jelent meg, előadások százai hangzottak el, népi tánc–csoportok
alakultak, kiállítások nyíltak meg. Kibontakozott az a mozgalom, amelyet
ma „Campus Program” néven ismerünk. Ebben á nagyobb egyetemeken
alakult csoportok épp úgy részt vettek, mint az olyanok, akik sokszáz
mérföldes körzetben egyedül képviselték a magyarokat. A „Campus Program” eleinte az amerikai egyetemi hallgatók felvilágosítására törekedett,
de a későbbi tapasztalatok alapján jelentősen átalakult. Megdöbbenéssel
ébredtek rá a diákok, hogy környezetükben van egy társaság, amely még
az amerikaiaknál is kevesebbet tud Magyarországról, noha e társaság tagjai is hazájuk felszabadulásáért, függetlenségéért, haladásáért küzdenek.
Ezek: az ázsiai és afrikai népek itt tanuló fiai. „Elhűlten bámultuk a fehérgyűlölet féktelen kitörését, és bátortalanul próbáltuk... megmagyarázni
ezeknek a hajthatatlan fekete és barna atomfizikus és filozófus jelölteknek, hogy a Szovjet tettei mellett dajkamesének tűnnek a hajdani kolonializmus kilengései... – írta a minnesotai egyetem egyik hallgatója. – És
ezeket amerikai pénzen hozták ide, taníttatják, majd visszaküldik őket
azzal a szándékkal, hogy jó apostolai legyenek a nyugati demokráciának
valahol Accrában vagy Bagdadban.”
A cél hamarosan az lett, hogy e távoli népek fiainak a megismerésén, a
velük való kapcsolaton, barátságon át jussanak el Magyarország fájó sorsának a felvetéséig is. A legszebb példa erre a munkára az 1961. júniusában megtartott „Afrika- Szeminárium” volt, amelynek .három napján 17
afrikai diák-előadó és résztvevő ismertette meg magyar társaikkal az ébredő kontinens problémáit, és ismerkedett azokéival. „A magyar diákokkal való kapcsolat világosította. meg előttünk, hogy aki a maga népének
felemelkedéséért és szabadságáért küzd, egyben a világ valamennyi elnyomott népéért is síkra kell szálljon... mert a felszabadulás folyamata
Afrikában... nem állhat meg, amíg Kelet-Európa népeire is ki nem terjed”
– mondta megnyitó szavában Adewali Adewunmi néger diák.
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A kapcsolat az ázsiai és afrikai népekkel azonban nemcsak az egyetemi „campus”-okon alakult ki. Megnyílt az út a távoli kontinensek felé is,
ahová az Amerikába érkezett magyar diákok vitték el először társaik üzenetét. Agyagos Ferenc 1958-ban ment elsőnek Japánba közgazdaságot
tanulni, ahová 1961-ben Török István fizikus hallgató követte. Szentendrei Gyula Egyiptomban tanulja az arab népek nyelvét; Fenyvesi Károly
Indiában tanul, Bognár K. Dezső pedig az N. B. C. tudósítójaként Afrikában kezdte meg a bostoni egyetemen szerzett ismereteinek felhasználását.
Nemzetközi diákkonferenciák, küldöttségek résztvevőjeként Kiss
László, a Fordham Egyetem hallgatója a távolkeleti országokban járt;
Papp László a hetedik Nemzetközi Diákkonferencia meghívottjaként Nigériában; Nagy Miklós, a Stanford Egyetem hallgatója Kubában és a délamerikai országokban. Útjaikon azt hirdették, amit Nagy László így foglalt össze a külföldi diákokhoz intézett üzenetében:
„Gyakran mondják, hogy a budapesti forradalmárok csak azt tudták,
hogy mit nem akarnak, de nem tudták pontosan, hogy mit akarnak tenni.
Ez a tények eltorzítása. Hiszen Bibó programja egyben a forradalom
programja,... melynek főbb pontjait alkotmánytervezete tartalmazta.” (The
Student, 5. évf., 2. sz., 1961. február.)
Ez az állásfoglalás, ezeknek a törekvéseknek a szolgálata a legjellemzőbb az amerikai magyar diákság egészére. 1958. március 15-i ünnepélyünk szónoka, Tóth Csanád László így tett hitet társai nevében Forradalmunk mellett: „Miért küzdött a Forradalom? Kiáltványai, sajtója, szónokai, maga az egész magyar nép félreérthetetlenül leszögezte, hogy
semmiféle régi rendszer visszaállítására nem törekszik. Földet, gyárat
vissza nem ad, de a kis magántulajdon tiszteletben tartásával, a magánkezdeményezés elismerésével szocialista gazdasági és társadalmi berendezkedésre törekszik.” A cél, amiért szavukat felemelték, amiért dolgoznak: Magyarország függetlenségének ügye. Még az 1958-as Lafayette-i
megbeszéléseiken, a Teleki Géza professzor vezetésével folytatott vitában
tisztázták: az ország felszabadulása csak az első lépés. A megszerzett
Szabadságot megtartani, megvédeni, a független ország életét felépíteni,
vagy legalább az építéshez hozzájárulni – ez a nagy feladat áll a ma diákkorban lévő generáció előtt, otthon és idegenben egyaránt. Akik ennek a
független országnak a képét hordják szívükben, nem alkudhatnak meg
azokkal, akik szemforgató módon felszabadulást hangoztatva, sanda terveket szőnek a magyar nép jövendő sorsáról. Hiába igyekeznek a legkülönbözőbb csoportok diákokat toborozni soraikba, néhány megtévedt
vagy politikailag éretlen fiatalon kívül nem tudnak híveket gyűjteni. Per393

sze, van valami eltolódás a szélsőjobboldali eszmék és mozgalmak felé.
Veszélye nem is lekicsinyelhető. A Diákszövetség eddigi munkája azonban, vezetőségeinek józan öntudata biztosítékot látszik nyújtani a jövőre
is.
*
A diákszervezetek napjai meg vannak számlálva, ha nincs természetes
utánpótlásuk. Az emigrációban felnövők tábora kevés ahhoz, hogy a jelenlegi tevékenységet fenn tudják tartani. A végzők száma erős emelkedést mutat, két év múlva gyakorlatilag mindenki végez, aki tanulmányait
1957-ben és 1958-ban kezdte el.
Önkéntelenül vetődött már fel az a kívánság, hogy a kapcsolat, a diákok együvé tartozása ne múljon el az iskolák befejezése után. Megszületett a Végzettek Szövetsége, amelyet amerikai szóhasználattal Alumni
Szövetségnek neveznek. Kapcsolatba kívánja hozni egymással a végző
diákokon kívül az itt élő, 30-50 ezer főre becsülhető magyar származású
értelmiséget is. összefogásukról ezt olvassuk az Alumni Tájékoztató 6.
számában (1959. december):
„A magyar diplomás értelmiség, lényegéből adódóan, egy nagyjából
azonos iskolázotsággal rendelkező, azonos műveltségű, azonos nemzetből
származó, 'exclusive' társaság. Ez a tény önkéntelenül felveti a lehetőséget, hogy úgy viselkedjék, ahogy azt más hasonló csoportosulások teszik:
tagjai egymást segítsék, tartsanak össze és ezzel sokszorozzák meg erejüket. Az Alumni ennek a feladatnak az elvégzésére, illetve szervezésére
vállalkozott.” 172
Az eddig egymástól függetlenül működő kis baráti körök, értelmiségi
klubok, szakmai szervezetek és egyének együttműködésének jele az első
magyar „Who's Who”, a név- és adattár, amelynek előzetes kiadása mintegy 5000 névvel 1961 nyarán jelent meg. Az előkészítő munkát végző
Szent-Miklósy István, Papp László, az első elnök, Teleki Géza igazgató,
és az 1961-ben megválasztott új elnök, Fónay-Wemple Zsuzsa megelégedetten láthatták az általános elismerés jeleit ezért a nagyjelentőségű kezdeményezésért.
*
172

A diplomát szerzettek száma: 1958-ban:- 21; 1959-ben: - 101; 1960-ban: - 201; 1961ben: - 254. Ezekben a számokban azonban csak azok az 1956-os menekültek vannak
benne, akik a WUS programban részt vettek. Hozzá kell adni ehhez a régebben itt tanuló diákokat. Kanadáról ebben a tanulmányban nem esik szó, pedig az ottani diákok
száma szintén jelentős. A soproni erdészek közül Vancouverben már 163-an fejezték
be tanulmányaikat.
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Amint az elmúlt öt év történetét röviden áttekintve láthatjuk, a fiatal
magyar értelmiség gyengeségét egységével erőre változtatta az Egyesült
Államokban. Tanulmányait nagy részben befejezve, a magyar névnek
általánosan becsületet szerezve, az egymáshoz való kapcsolatot megtalálva, illetve megtartva, hasonlíthatatlanul jobb körülmények között néz
szembe a jövővel, mint ahogy azt öt évvel ezelőtt bárki is álmodta volna.
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BOGYAY TAMÁS
„Horváth úr” 173
Ha jól emlékszem, egy Eötvös kollégiumi órán kerültem először szemtől–
szembe és ismerkedtem meg személyesen Horváth Jánossal. Nekünk csak
„Horváth úr” volt, mint ahogy Gombocz Zoltán „Gombocz úr”, Gyergyai
„Szegő úr”, Szekfű Gyula is csak „Szekfű úr”. Aláírása azonban nyolc
féléven át ott szerepel a viharvert egyetemi indexben is, amelyet főként
mint autogram–gyűjteményt őriztem meg. Az első négy szemeszterben a
kollokviumi rovatokban is sűrűn ismétlődik a neve. Mégsem nevezhetem
őt mesteremnek a szónak abban a szép, hagyományos, akadémiai értelmében, amelyet a „szakembergyártó” tömegüzemek diákjai már aligha
ismernek. Horváth urat többnyire fényűzésből, kedvtelésből hallgattam.
Mi, Eötvös kollégisták az egyetemre általában csak olyan órákra jártunk
be, amelyek valami érdekeset ígértek – vagy a katalógus veszélyével fenyegettek. A Tanárképző Intézet sok előírása, kötelező kollégiuma sértette önérzetünket, és ahol csak lehetett, lógtunk. Horváth úrhoz azonban
eljártam akkor is, amikor már végleg más tájon kötöttem ki, és mint leendő művészettörténész megtaláltam a mestert is, akinek nyomában elindultam a doktorátus felé vezető úton. Ennek az útnak fontos állomása volt a
disszertáció témájának a kijelölése. És nekem, anélkül, hogy tudta volna,
Horváth János adott témát. Sosem nyílt rá alkalom, hogy ezt megmondjam és megköszönjem neki. Ha most összeszedem emlékeimet és megpróbálom leírni, hogyan történt, ezt a mulasztást szeretném némileg pótolni.
Amikor a vidéki kisvárosból Pestre kerültem, a középiskolák szokásos
egyszerű, de világos irodalmi–művészeti fogalomrendszerét hoztam magammal. Ennek két rendíthetetlen főpillére volt: a „Mű”, és az „alkotó
egyéniség”. Horváth János egyik főkollégiuma a középkori magyar irodalomról szólt. Erről beszélt még akkor is, amikor már végleg áteveztem a
művészettörténet vizeire. Az adatok már réges–rég kimentek a fejemből.
Annál inkább emlékszem arra, hogy amit hallottam tőle, mint rombolta
szét simán és fájdalommentesen a magammal hozott fogalom és értékrendszert. Mint valami ócska, avult függöny, úgy foszlott szét, és mögötte
az irodalomnak izgatóan mozgalmas, különös élettel teli, új világa tárult
fel. A mindig más összetételű „közönség”, a folyton módosuló „ízlés”, az
állandóan fejlődő „irodalmi tudat” és hasonló fogalmak röpködtek a leve173

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 6. számában.
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gőben, „viszonyfogalmak” fűzték őket életszerű, dinamikus és szerves
összefüggésbe. Megértettem, hogy a múlt lényegéhez tartozik, hogy más,
mint a jelen, és vajmi keveset sejtünk alkotásai lényegéről, ha nem tudjuk,
hogy mit tartottak róluk maguk a régiek, akik csinálták, élvezték vagy
használták őket. Egy szóval: kezdtem megtanulni, mi a történelmi látásmód.
Horváth János óráin mállott szét a legszilárdabbnak és vitathatatlannak
hitt alapfogalom is: az „alkotó művészegyéniség”-é. Ott világosodott meg
előttem lassanként a középkori műalkotás létrejöttének bonyolult, sokrétű
folyamata. Kezdtem megérteni, hogy a műben, amelynek rendszerint ismeretlen, névtelen mesterét szent áhítattal csodáljuk, mennyi személytelen hagyomány és törvény, hányféle embernek az akarata, gondolata és
ízlése öltött testet, látható, olvasható vagy hallható formát. Közben buzgón hallgattam és jegyeztem mesteremet is, aki a vetítésre besötétített
teremben lángoló lelkesedéssel, patetikus gesztusokkal, szinte viaskodva
idézte Michelangelo „titáni lelkét”, vagy a moissaci táncolva vonagló
szentek és kínlódó dühhel tekergőző szörnyek 12. századi „forrongó, expresszionista lelkű művészetének” szellemét. A meggyőződés szent heve
hatotta át minden szavát, de én akkor már azt lestem, hol kapok egy olyan
kérdést, amelyre még nincs felelet, vagy egy olyan gondolatot, amellyel
nem tud meggyőzni, amely elég súlyos ahhoz, hogy megvitatásából kiteljék egy doktori értekezés.
Ekkoriban történt a Múzeum-körúti épület legnagyobb termében, ha jól
emlékszem, a kilencesben. Kint fátyolos fényű, őszi nap sütött, visszfénye
beragyogta a hodály termet. Még most is magam előtt látom Horváth János zömök kis alakját a szokottnál jóval magasabb pódium egyszerű asztalánál. Ahogy beszélt, nem előadás volt, inkább monológ, vagy párbeszéd, amelyben mi, a hallgatók, csak némán, gondolatban vettünk részt.
Egyike volt azoknak a szép perceknek, amikor a tudós a művektől és adatoktól elkanyarodva, a maga módján elbeszélgetett velünk arról, mi minden jutott eszébe munka közben, hogyan érlelődtek meg benne a gondolatok, eredmények. És ekkor hirtelen belém markolt egy mondat: „Milyen
érdekes volna egyszer megvizsgálni és megírni, hogy mit is jelentett költőnek lenni a középkorban.”
A szó elszállt a tanterem álmosító csendjében, de a gondolat úgy hullott belém, mint a kicsiholt szikra a már régen előkészített gyújtalékra,
melyet rögtön lángra lobbant. Szinte automatikusan behelyettesítettem a
költő helyébe a művészt, és feltört bennem a felfedezés, a meglátás, a heuréka páratlan öröme: megvan a disszertáció témája! „Mit is jelentett mű397

vésznek lenni a középkorban?” Igen, ez a nagy kérdés. És egyszerre láttam az utat is. Kimutatni, mennyire másképp jött létre a középkori műalkotás, mint ahogy a mai ember azt elképzeli; felkutatni azt a sok személytelen, és a művészettől gyakran egészen idegen tényezőt is, amelyeknek
mind részük volt abban, hogy olyanná lett, amilyennek ma látjuk és csodáljuk.
Ma már világosan látom, hogy ebben a témaválasztásban része volt a
velemszületett ellentmondási viszketegnek is, amit az Eötvös Kollégium
„destruktív” kritikai szelleme csak táplált. Lázadás volt a könyvek lapjairól és a katedráról is áradó „művészegyéniség-kultusz” ellen. Annyi bizonyos, hogy a „művészprobléma” akkoriban még csak az irodalmárokat
foglalkoztatta, szociológusok pendítették meg képzőművészeti vonatkozásait, de céhbeli művészettörténészeknek nem is igen jutott eszébe. Mesterem azonban elfogadta a témát. Pedig észrevehette, hogy neki akarok
ellentmondani. Talán éppen ezért ment bele, és meg sem próbált átterelni
kedvenc területére, a magyar barokkra. Mivel szenvedélyesen hitt a maga
igazában, megértette, hogy más az ellenkezőjéről lehet éppúgy meggyőződve. A tanítvány is ellentmondhatott neki, ha meg tudta indokolni.
Ezért becsültem, szerettem és tartottam ki nála akkor is, amikor már rájöttem: ösztöndíjat, állást a konkurrens professzor osztogat. Nem tudtam
„élelmes” és „okos” lenni (és ezt azóta sem tanultam meg). A fő, hogy
neki mehettem a problémának, húsz évem minden energiájával.
Pedig egyébként sem volt úgynevezett hálás és kifizetődő téma. Kiadásához semmiféle közülettől vagy hatóságtól sem lehetett pénzt kérni. Nem
került bele az Intézeti Kiadványok sorozatába sem. Mégsem bántam meg
soha, hogy ezt választottam. Milyen izgalmas volt belemélyedni a művészetfogalom, az ízlésformáló tényezők, a munkaviszonyok és a megbízók,
a szellemi irányítók meg a kivitelező mesterek tudatának és együttműködésének vizsgálatába, és milyen élvezet volt szétboncolni a románkori
művek mögött feltételezett „művészegyéniséget”! És minden fáradságot
megért a szemhatár kitágulása. Mesterem is áttörte már a stílusformákon
rágódó formalista művészettörténet elég szűk korlátait, de az akkor virágjában lévő szellemtörténet értelmében a lángelmék és koruk világnézetének irányában. A Horváth János gyújtotta láng világánál a szociológia,
lélektan és gazdaságtörténet felé tűnt el a szaktudomány merev és mesterséges határa. A szemhatárnak ez a tágulása akkoriban időszerűtlen volt,
de egy életre szóló tanulságot jelentett.
Mai anyagismeretemmel sok mindent másképp, jobban meg tudnék írni. A lényeget azonban ma is vallom, és bizonyos elégtételt érzek, ha néha
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látom, hogy előttem már ismeretlen fiatal magyar művészettörténészek
hivatkoznak közel harminc év előtti első „művemre”. Én magam azonban
épp Horváth Jánosra nem tudtam hivatkozni. A gondolatot, mely világosságot gyújtott fejemben, úgy látszik, nem írta le soha. Nem találtam sem a
„Magyar irodalomismeret”-ben, ebben a filozófiai mélységű és klasszikusan tömör elméleti alapvetésben, sem „A magyar irodalmi műveltség
kezdeteidben és másutt sem. Egyike volt annak a sok kincsnek, amelyet
az igazán nagy tudósok akaratlanul is osztogatnak, amerre csak járnak.
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INDIG OTTÓ
Egy magyar születésű osztrák író 174
Németország egyik legismertebb kiadóvállalata, a hamburgi Rowohlt–
Verlag gondozásában most jelent meg a 30-as évek elején Bécsben feltűnt
magyar származású osztrák író, Horváth Ödön összes műveinek első kötete, amelyben válogatott színdarabjait találjuk. A csak németül író Ödön
von Horváth – német nyelvterületen így ismerték – már első regénye és
színpadi műve után magas írói rangra emelkedett. „Die Jugend ohne
Gott” – „Az Isten nélkül felnőtt ifjúság” – című regényét a világ minden
kultúrnyelvére lefordították, és Az ég felé című drámáját Bécs legelső és
legkényesebb színháza, a Burgtheater mutatta be. Életéről és tragikus haláláról, amely 36 éves korában Párizsban érte, a most megjelent kötet élőszavában számol be kortársa és legjobb barátja, Ulrich Becher, aki most a
Rowohlt kiadóvállalat lektora. Ebből megtudjuk, hogy az 1901-ben született Horváth Ödön édesapja, a magyar kurtanemesi családból származó
állami tisztviselő, néhány évig Fiume kormányzója volt, majd Pozsonyban telepedett le, és nem tudni miért – onnan végleg Bécsbe költözött.
Ödön fia már Pozsonyban német intézetbe járt, és onnan került később a
bécsi egyetemre. így lett belőle német író. A külseje, megjelenése semmiben sem hasonlított az akkori kor füstös kávéházaiban élő sápadt,
hosszúhajú és a bohémek rendetlen jelmezében járó író-palántákhoz.
Erős, csontos, szélesvállú férfi volt, akiről inkább azt lehetett volna hinni,
hogy hivatásos sportember, mint az élet nagy kérdéseire választ kereső, az
emberi lélek mélyében kutató író. Amerikában akkor már megszületett ez
a bivalyerős, favágó erejű írótípus. Gondoljunk csak Thomas Wolfe-ra és
Ernest Hemingway-re. Az életrajzíró Horváth Ödönnel, ezzel az óriás
Gulliverrel a bécsi Prater vurstlijában találkozott először. Kiderült, hogy a
Praterstern nevű kis kávéház-kocsmában volt törzsvendég, ahol a vurstli
„Monstrumok Világszínházá”-ban fellépő liliputi emberek gyűltek össze
mutatványaik után. Szerette ezt a groteszk, törpe népet, jól érezte magát
közöttük, jobban, mint bent a nagyvárosban, ahol Horváth szerint, a hitleri eszmék gombái már mindent megmérgeztek. A törpékkel való barátságát e szavakkal magyarázta: „Még sohasem találkoztam náci liliputival,
de istenhívővel igen”. E szavaiban minden benne volt. Horváth Ödön
műveiben a mese és a vallásos érzés misztikus erővel keveredett össze.
Úgy járt közöttünk, mint egy magányos, modem Krisztus. „Az ég felé”
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című költői drámájában olyan ősi, primitív eszközökkel varázsolta a néző
elé az általa elképzelt mennyországot és poklot, mint a francia vámhivatalnok, Rousseau a természetet és beállított különös figuráit.
1958 elején Bécs már elviselhetetlen volt számára. Mindenét otthagyva, csomag nélkül, egy szál ruhában szökött át Svájcba, ahol egy bankban
valami kis pénze feküdt. Onnan Amszterdamba utazott, a kikötő vurstlijában talán liliputi barátait hitte viszontlátni. De nem találkozott velük. A
kikötő színes vásárában véletlenül betévedt egy jövendőmondó öreg cigányasszonyhoz. Ő tanácsolta neki: „Siessen Párizsba, ott várja életének
megoldása”. Így került Párizsba, ahol élete valóban megoldódott. Érkezése után negyednapra meghalt. Szörnyű és tragikus halállal. 1938 június
elején történt. A Champs Elysées-n, a Rond-Point kávéház terraszán megitta a feketéjét és indulni készült a Place de la Concorde felé. A pincér
figyelmeztette, ne menjen, az ég szokatlanul vad, a felhők veszedelmesen
feketék, percek alatt kitör a vihar. De úgy látszik, sietős dolga volt, mert
mégis elindult. Alig ért a Champs Elysées fái közé, eleredt a zápor, és egy
szörnyű erejű szélroham belemarkolt valamelyik évszázados gesztenyefába, derékban kettétörte, és a fa alatt menedéket kereső Horváth Ödönre
döntötte. Az esti újságok már röviden jelentették, hogy a Párizsban hirtelen támadt délutáni viharnak sok sebesültje és egy halottja volt. Itt olvastam: „Egy 36 éves német író, a zsebében talált papírok szerint magyar
állampolgár volt a halott. Neve: Ödön von Horváth.” Egy üres cigarettásdobozt is találtak a zsebében. Egy vers első négy sora volt ceruzával ráfirkálva. Ezt a verset már sohasem fejezte be.
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MÁRTON LÁSZLÓ
A napló naplója 175
Sinkó Ervin: Egy regény regénye, l–II kötet, 879 old. Fórum Könyvkiadó.
Újvidék, 1961.
Isten látja lelkem, nem akartam ezúttal politikáról, mégkevésbé
napipolitikáról elmélkedni. Sinkó Ervint, amióta az Optimisták és az Áron
szerelme című regényei a kezembe jutottak, azok közt, a fehér hollónál is
ritkább kommunista írók között tartom számon, akik a mozgalom tevékenységét emberi viszonylatokban szemlélik, akiknek hőseit nem a különböző kongresszusok machinájából leereszkedő „objektív” törvényszerűségek sodorják pártos irányba, hanem maguk görnyednek eszméik és
rögeszméik, bűneik és erényeik terhe alatt. Tudom tehát, hogy író, és elhiszem, hogy kommunista. Ez utóbbi, az ő szavaival, „főleg azt jelenti,
hogy az emberben él a harci készség, mert él benne a hit egy olyan világ
lehetőségében, amelyben majd valami, ami eddig mindig volt, véget ér,
aminek majd véget lehet vetni, hogy kezdetét vehesse valami, ami addig
még nem volt”. Nem szükséges a tagkönyvet kiváltanom, hogy egyetérthessek vele – minek hát a politika?
De akár a moszkvai szerkesztőségek között kacsázó közép-európai intellektuel, magam is a délutáni lapokból értesülök a világtörténelemről.
Alig tettem le az Egy regény regényének második kötetét, máris Nyikita
Szergejevics Hruscsov – ezúttal nem is titkos – beszámolójában böngészhettem, hogy mi minden volt másképp. Mind a ketten Sztalinról és koráról beszéltek, noha az utóbbi csak a mostanáig elmázolt hátteret igazította
ki Sinkó tragédiájához. E két olvasmányom óta irtózom a Sztalinizmus
kifejezéstől, főleg nyomtatásban. A névadónak körülbelül annyi köze lehetett az eseményekhez, mint Pilátusnak a kereszténység eredetéhez, erről
pedig az evangéliumok, szerkesztőik egyéni modorában ugyan, de híven
tanúskodnak. Hruscsov leleplezései annyival szaporították Sinkótól származó tudásomat, amennyit Júdás naplója változtathatna az Újszövetségen.
Azaz hogy, a kezdet a vitás, nem a vég. Hruscsov szerint Tuhacsevszkij
tábornok sorsában materializálódott az első „hiba”. Sinkó a ma még anatéma alá eső Buharinról is a magakészítette vérpadra fellépő forradalmárnak kijáró tisztelettel ír – Hruscsov a kitelepítés előtt még vállon veregette
Sztalin múmiáját, amiért az áruló Trockijjal jól elbánt; Sinkó ellenben
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érzékelteti, hogy trockista és nemtrockista között a különbség annyi: amíg
az egyiket a falhoz állították, a másik a kivégző osztag körül szorgoskodott.
A történelmi szükségszerűség, amint Hruscsov legújabb titkos
beszámólójából megtanultuk, néha a mellékhelyiségben rejtőzik. Ha Berija keze gyorsabban jár, vagy a géppisztolyokkal felfegyverzett tábornokok néhány perccel későbben érkeznek a Politikai Bizottság ülésére –
akkor ma minden valószínűség szerint a grúz Himmler a világ proletariátusának atyja, a marxizmus–leninizmus továbbfejlesztője, az ő bölcsességének hódolnak a küldöttek. Nos, ha van történelmi szükségszerűség,
ilyen az, hogy Sinkó könyvét Jugoszláviában adták ki. A Szovjetunióban
és a népi demokráciákban még számtalan halottat és élőhalottat kell eltakarítani ahhoz, hogy az Egy regény regényének kiadására akár gondolhassanak. Ami pedig a Nyugatot illeti, üzletember legyen a talpán, aki Sinkóért kockáztatja szerencséjét. Ennek a naplóformában közzétett vádiratnak ugyanis alig akadnak rokonai. Örökké lelkes útitársak andersenmeséit
és atlanti bajnokokká vedlett volt kommunisták leleplezéseit a könyvpiac
nem irodalmi vagy erkölcsi értékük, hanem a kereslet vastörvényei alapján méri. De mit kezdjen egy kinemábrándult kommunistával, akinek
szemre kevés a leleplezni valója? Kivált, ha börtönt sem járt, hálószobákba sem kukkantott, kivált, ha a szíve Sosztakovicsért, Eisensteinért, Bábelért fáj, kivált, ha miután álmai országából kitessékelték, Révai József
nevezetű gyermekkori pajtása pedig komiszárcsizmáját törölte belé, és
mindezek után még ma is azt tartja, hogy élete meglelte pozitív konklúzióját!
Írónál az erkölcsi tisztesség vajmi keveset számít – intellektuális épsége méretik meg és találtatik, rendszerint, könnyűnek. Sinkó megpróbáltatásai, az örökös koplalástól eltekintve, szellemi eredetűek, eléggé meg
nem becsülhető érdeme pedig, hogy józanságát, egyensúlyérzékét, új kalandokra hajlandó naivságát mindvégig megőrizte. Romlatlan szellem,
mondhatnánk; csak az lehet, aki a Szovjetunióban naplót vezetett, húsz
évvel később Zágrábban rendezte sajtó alá és kommentálta, anélkül, hogy
az elmúlt idő a sorok közül, bekezdések hézagaiból figyelmeztetne: vigyázat, hazudik.
Első élménye, ha ugyan a koponyacsonton táncoló dorong hatását élményeknek nevezhetjük, az „újtípusú szovjetember” gerincének görbedése, szellemének ijesztő elkorcsosulása volt. Évtizedes moszkvai emigrációban élő elvtársai persze összeszorított fogaik mögül ujjongva meneteltek
lelki és rendszerint fizikai megsemmisülésük felé – Sinkó azonban a for403

radalmi mozgalom bajtársiasságát, áldozatos önzetlenségét őrizte magában, a saját kétségein mérhette le, hova jutottak azok, akik már kételkedni
sem mernek... Számunkra, akik a szalámievést Rákosi Mátyástól tanultuk,
aligha lehet új a nap alatt, ha csak az nem, hogy Sinkó moszkvai napjai
éppen úgy teltek, mint a mi tízegynéhány esztendőnk. Ismerős a nőorvos,
aki negyvennyolc órán belül ellenkezőjét írja meg annak, amit a párthatározat előtt hirdetett, ismerős az ismerős, aki az első emeleten egy utcai
mérleg makacsságával helyesli a vonalat, hogy a lépcsőházban vallja be,
két ember társaságában már nem mer beszélni; ismerőseink a jóformán
minden fejezetben felbukkanó titkárnők, akiknek főnöke hosszabb szabadságra ment, s hülyének tartanak, ha nem értjük, hogy a formula
jóesetben Szibériát jelent, de méginkább meszesgödröt.
Sinkóban van valami az angol gentleman jóhiszeműségéből; mindenkinek elhisz mindent, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy hazudtak neki
– a csalódásért pedig az egyént okolja, nem a társadalmat. De hamarosan
ráébred, hogy mindenki, mindenütt és minden alkalommal hazudott – a
második kötet, tehát a második esztendő végéig vár a következtetéssel, de
aztán kimondja. „Ha feltételezzük, hogy ezek a forradalmárok – egykor
minden áldozatra kész hívők – valóban emberi söpredékké lettek, akik
minden gaztettre habozás nélkül készek – írja a perekről – és hogy a
Sztalini Szovjetunió valóságának sikerült őket nem Koriolánná tenni, hanem Kalibánná aljasítani – vajon ez a tény nem ébreszthet-e kétségeket a
Sztalini Szovjetunió életfeltételeinek erkölcsi kvalitásai iránt és még az
iránt a szocializmus iránt is, amelyet a Sztalini Szovjetunió valósított
meg?”
Rettenetes felfedezései közben dolgozni próbál, forgatókönyveket,
újabb regényeket izzad ki, a másik világ tragédiáit magyarázná azoknak,
akik Shakespeare pokoljáró képzeletét revolverpadba fogták. Sinkó Sallai
és Fürst meggyilkolásának krónikájával bajlódik, tollára pedig ilyen feljegyzések kerülnek:
„A postaügyi népbiztosság ettől kezdve a siralomház egy fajtájává válik. Szokássá lesz, hogy a gyanúsakat felmentik addig viselt tisztségüktől,
és egyben kinevezik a postaügyek népbiztosává, hogy azután meglehetősen gyorsan a trockista kémek és gyilkosok listájára, és mint ilyenek bíróság elé kerüljenek. Jagoda, Bubnov, Glebov-Avilov, ők valamennyien
éppen úgy, mit Rikov és előtte Szmirnov átmentileg előbb a postaügyek
népbiztosai, és csak azután állítják őket bíróság elé.”
Sinkó keresztjét kemény fából ácsolták; nem csak logikája ellenálló,
erkölcsi érzéke hajlíthatatlan, hanem azon kényesízlésű értelmiségiek
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közé tartozik, akiket a művészetbe kéredzkedő hitványságok láttán undor
fog el, akik a rosszat személyes sérelemnek tekintik. Kézlegyintéssel intézi el a szocialista-realizmust, bár az összetett szó tagjait külön-külön vállalná, csak éppen azt nem hiszi, hogy valamiből okvetlen az válik, aminek
nevezik. Ízlésromlás és Sztalinizmus mindenhová betolakszik – „mert
szépnek csak azt véled, ami egyszer már övé lett...” – még a női keblekbe,
igen, oda is! A Vörös téren felvonuló május elsejei osztagok az ö képét
nyomtatták a blúzukra, mint ahogy az épülő földalatti falait is ellepik a
házibálványok. A model persze megközelíthetetlen, de az igazi rombolás
a másolókat éri. Esztétika tankönyvbe illő a Sadr nevű kőfaragóval való
találkozása, aki Sztalin feleségének sírjára egy, NKVD-sek által őrzött,
mozgatható vörösmárvány rózsát mívelt, és a szovjetkorszak Michelangelójaként mutatja be magát.
Felháborodása a kor művészetét éri elsősorban, de következtetéseit a
legtudákosabb kremlinológus is megirigyelhetné:
„A hivatalos művészet giccs volt III. Napóleon császársága korában
éppúgy, mint Vilmos császár idejében, s mint az osztrák-magyar monarchia minden országában és tartományában, de Szabolcska Mihály mellett
élt és írt, és verseit kinyomatta Ady Endre is, mint ahogy kora hivatalos
művészei mellett és ellenére élhetett, írhatott, festhetett és hathatott
Baudelaire és Cézanne is. Itt azonban, ma a Szovjetunióban másról, többről van szó. Itt a hivatalos giccs egy egész mindent átfogó órást államapparátus segítségével egyeduralomra tett szert, egyeduralomra, mely következetesen rányomja a maga bélyegét minden esztétikai természetű
megnyilvánulásra. A giccsnek ez a mesterséges tenyésztése, a giccsnek ez
a Jahvéra emlékeztető türelmetlen és féltékeny exkluzív egyeduralma
szerves következménye a kormányzati módszernek, a giccs, a frázisnak ez
az ikertestvére ma itt állami és államfenntartó funkciót tölt be.”
Amíg csak napipolitikáról volt szó, támadjanak bár a legészbontóbb
kétségei, körülbástyázta magát; elveinek védelmével én-jét védte a megsemmisüléstől, igényeit a tudat mélyére szorította. Ha a szocializmus építése ezt követeli – fiat justitia pereat mundus, mondta Heinével, s könnyű
szívvel belenyugodott volna, hogy műveit ötven év múlva csomagolópapírnak használják. De amint a mai csomagolópapírt próbálták művészetként elfogadtatni vele, fellázadt. Naplót vezetett, és végül kiadta.
Az államfenntartó funkciót betöltő giccs hatása még a legnagyobb elméket is megrontotta; Eisenstein alázatos levélben köszönte meg
Sztalinnak, hogy talán legjobb filmjét baltával darabolták szét, Bábel egy
jelentéktelen és viszonylag veszélytelen ügy kapcsán megtagadta barátját,
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Sosztakovics jobb belátása ellenére elment népdalt gyűjteni. A napszámosok? Írószövetségi taggyűlésen jelentgették fel egymást, amiért az egyik
egy Szibériába deportált trockistának meleg alsóruhát küldött, pártmegbízásból híres emberek mögött négerkedtek, a Pravdában megjelenő csoportképeken lesték aznapi tőzsdeárfolyamukat. Ismerősök ők is, túlságosan ismerősök; most Howard Fast körül sündörögnek, Paszternák hátramaradt barátaira vetik magukat.
Sinkónak, ha csak részben is, Hruscsov adott elégtételt, a világ előtt
igazolta szavainak hitelességét. A mélyben, írószövetségi gyűléseken,
tárlatok zsűrijében, hangversenyirodákban azonban majd minden a régiben maradt. A polevojok, szurkovok, kazakievicsek sem talpnyaló esztétikájukkal nem hagytak fel, sem félre nem álltak. Elég bármelyik szovjet
folyóiratban lapozni, „reprezentatív” tárlaton végigszaladni, hogy e szomorú bizonyságot megerősítsük.
És amíg ez így marad, Sinkó magyar olvasóközönsége is a Vajdaságra
korlátozódik, én is csak innen köszönthetem őszinteségének kijáró tisztelettel.
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SZABÓ ZOLTÁN
Angol író Magyarországon 176
Egy-egy évforduló alkalom is, kötelezettség is. Azt a kötelességet, amelyet a magyar forradalom ötödik évfordulója vetett fel, Angliában talán az
Encounter című folyóirat fogta fel a leghelyesebben. Ez a havonta megjelenő tekintélyes irodalmi lap nem vezércikkben emlékezett az évfordulóra. A lap szemlerovatában egy budapesti levél számol be, 1956 ötödik
évfordulóján, a mai Magyarországról. Ez önmagában nem rendkívüli
esemény. Amióta az idegenforgalom, szerény mértékben ugyan, de újra
megindult, az angol sajtóban szinte hetente jelennek meg, többnyire jóakaratú rövid helyszíni tudósítások a mai Budapestről. Ezek többnyire
nem érdemesek arra, hogy szót vesztegessünk rájuk. Az érezhető
jószándékot az érthető tájékozatlanság egészítette ki bennük; nekem
többnyire azt bizonyították, hogy a szerző járatlan a magyar ügyekben.
Az Encounter budapesti levelével nem ez a helyzet. Az atyai sajnálkozás vagy a mártirnépeknek kijáró lelkendező részvét hiányzik belőle. S
hiányzik belőle az az átlátszó mohóság is, amellyel egyes nyugati utazók
az itt-ott feltalálható aránylag megnyugtató jelenségeket keresik Magyarországon, nyilvánvalóan saját tehetetlenségük igazolásául, saját lelkűk
mentségére. Az Encounter nyolcoldalas budapesti levele nem ezekhez a
rövid és felszínes magyarországi tudósításokhoz hasonlít. Inkább a New
Yorker híres londoni, párizsi és washingtoni leveleire emlékeztet. írója
élményeiről úgy számol be, mintha az európaiság egy nehéz helyzetben
élő, de vitathatatlanul fontos metropolisában járt volna, vagyis nem egy
csatlóskormány székhelyén, hanem egy kis nép és nagy nemzet fővárosában. Ezt, így, nem mondja ki. De minden mondatát úgy fogalmazza,
hogy éreztesse: így gondolkodik. Ezzel becsül meg minket. Az
Encounterben megjelent budapesti levél értéke azonban nem merül ki
ebben. Nem azért megnyugtató, mert bíztató vagy buzdító, hanem azért,
mert hitelesnek érezzük. Hitelesnek érzi ezt a beszámolót még az olyan
magyar ember is, aki nemcsak az országot, hanem a cikkben említett
személyeket is jól ismerte, és a beszámoló elolvasása után eléggé világosan látja, hogy a magyar nép – illetve a legjobbjai – hogyan szembesülnek
az ország mai helyzetével. További értéke a cikknek, hogy valóban elviszi
olvasóját Magyarországra: a pesti és budai lakásokban, vagy balatoni nyaralók kertjében elhangzott beszélgetések hangsúlyát, naív nyugati nézetek
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hallatára felhangzó nevetés lendületét is kiérezni belőle. Az Encounter
budapesti levelét ugyanis író írta. Nem újságíró, nem úgynevezett
„expert”, a kelet-európai ügyek valamilyen szakembere, nem is publicista
vagy napi politikus, hanem szépíró.
Anthony Rhodes nevét először regények tették ismertté Angliában. író
létére Magyarországon is elsősorban az írókat kereste fel, s az írókat is az
író szemével nézte, vagyis olyan szemmel, amely az emberábrázoláshoz
szokott. A magyar írók közül érezhetően Illyés Gyula tette rá a légnagyobb hatást, emberileg is. „A mai Magyarország legokosabb írója alig
hanem Illyés Gyula, akit végülis balatoni nyaralójában sikerült megtalálnom. Szellemes arcú, élénk, mozgékony szemű ember. Arcán jóhumorú,
állandóan gunyoros kifejezés. Módszere velem szemben az volt, hogy
bármit mondtam is, ő mindennek ellene mondott, de a lehető legelragadóbb modorban. Amikor azt mondottam, hogy utolsó látogatásom óta az
állapotok láthatóan javultak Magyarországon, ujját egy bölcs ember intő
mozdulatával emelte fel, ezúton figyelmeztetve a föltehetően nagyfokú
tájékozatlanságomra. Amikor viszont egy barátomra hivatkoztam, aki
szerint, a rendszer még mélyebbre vájta karmait a magyar nemzet szívébe, mint a Rákosi korszakban, ismét ironikus ellentmondás volt a válasz.
Ha azt mondtam volna, hogy nyaralójában ülünk, az asztal mellett, föltétlenül rámutatott volna, hogy tévedek, mivel az, amit én asztalnak nézek,
valójában egy szék, s tulajdonképpen a nyaralója sem nyaraló.”
Illyés Gyulán kívül Németh Lászlóról szól a legnagyobb megbecsüléssel, alaposan ismertetve a „Sajkódi esték” megjelenését és jelentőségét s
idézve Németh László nézeteit is arról, hogy a magyarság ma nem tehet
mást, mint azt, hogy az alkotás lehetőségeit a maga nemzeti életének belső udvarán keresi. Anthony Rhodes Illyésen és Németh Lászlón kívül
látta Tamási Áront, míg Déry, Háy és Zelk a találkozást elhárították.
Weöres Sándort és Juhász Ferencet Németh Lászlóval, Illyéssel és Tamásival egy sorban említi, és nagy szeretettel, részletességgel szól Kassáknál
és Ferenczy Béninél tett látogatásáról; tökéletesen tisztában van azzal is,
hogy Magyarország legelső embere Kodály Zoltán. Azt, hogy beszámolójának nagy részében az írókkal foglalkozik, ilyenformán indokolja meg:
„Ebben a tudósításban különös jelentőséget tulajdonítok Magyarország
íróinak. Ez azért van, mert a társadalom legtiszteltebb rétege Magyarországon mindig az írókból került ki. Ha valaki, akárcsak a legszerényebb
formában is, írói nevet szerzett magának, ez előkelőbb helyet biztosított
neki az egész nép szemében, mint amilyen a politikusok vagy az üzletemberek bármelyikét megilleti. A magyarokban semmi sincs abból a tiszte408

letből, amit mi érzünk azok iránt, akik pillanatnyilag kormányoznak bennünket. Úgy fest, mintha a magyarok azt tapasztalták volna, hogy azok,
akik ügyeiket a gyakorlatban intézték, kevésbé váltak volna hasznukra
tragikus történelmük folyamán; ezért fordulnak el tőlük, maradandóbb
értékek felé.”
Anthony Rhodes ezzel a magyar nemzeti lét egyik alapvető sajátosságára tapint rá. Arra, hogy Magyarországon az állami hatalom és a nemzeti
tekintély lényegében ketté vált. Főleg azért, mert a hatalom birtokosai
nem olyan hatalmat gyakoroltak, amelyet a néptől kaptak s többnyire,
elsősorban nem is a nép érdekében gyakorolták. Ilyenformán az állami
hatalom birtokosai és a nemzeti tekintély birtokosai hol békésebb, hol
békétlenebb koegzisztenciában élnek egymás mellett, aszerint, hogy az
utóbbiak miben látják a nemzet érdekét az adott helyzetben. „Amikor egy
évvel ezelőtt Varsóban voltam – írja Rhodes –, egy lengyel ezt mondta
nekem: ,Lengyelország ura két olyan ember, akik egymással szemben állnak, mind a ketten egyaránt befolyásosak, de mindketten egyaránt tisztában vannak a másik hatalmával. Az egyik Gomulka, a másik Wisinszki
kardinális. Ez persze túlzás, de van benne igazság. S a túlzást még tovább
feszítve, azt mondhatnák, hogy a mai Magyarországon a kormánynak
ugyancsak megvan a maga Wisinszkije – az írók személyében.” Rhodes
azonban nem csupán ezért ad, mondhatni teljes képet a mai magyar irodalomról, literaturánk önértékét is becsüli. Hogy milyen mértékben, azt
elégségesen érzékelteti, ha csak az általa ismertetett írók neveit említem.
Ezek, az említés sorrendjében: Németh László, Illyés Gyula, Tamási
Áron, Füst Milán, Kassák Lajos, Hubay Miklós, Déry Tibor, Háy Gyula,
Weöres Sándor, Illés Béla, Zelk Zoltán, Lukács György, Erdei Ferenc,
Bibó István, Juhász Ferenc, Nagy László, Ottlik Géza, Szabó Magda,
Hernádi Gyula, Sarkadi Imre, Czibor János, Köpeczi Béla, Darvas József,
Mesterházi Lajos, Vas István és sokan mások. Külön fejezetet szentel a
magyar írók aggodalmának az erdélyi magyarság sorsáért. Levelét a
„Pártélet” egy cikkére utalva ezekkel a sorokkal fejezi be: „Ez azt bizonyítja, hogy a párt magatartása a nemzettel szemben lényegében kevéssé
változott az elmúlt öt esztendőben. Ám az, hogy ilyen cikkek (olyanok,
amilyeneket az irodalmi lapokból is idéztem) napjainkban megjelenhetnek, javulásnak számíthatók abban a sorsban, amely a magyaroknak jutott. A Nyugatban ők nem igen reménykednek, és csak azt áhítják, hogy a
nemzetközi feszültség ne növekedjék s ezeknek a limitált engedményeknek
folytatásuk legyen.”
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BARÁNSZKY-JÓB LÁSZLÓ
Szalay Lajos 177
Van valami leverő abban, hogy a huszadik századi magyar kultúrtörténet
sok jelentős alakjának, sokszor éppen a legjelentősebbeknek csak létezéséről tudunk, művészetük mibenlétéről, körvonalairól sok esetben még
csak téves információnk sincsen. Ha valaki a régi mesterek mintájára meg
szeretné festeni a Huszadik Századi Magyar Irodalom és Művészet „Éjjeli
őrjáratát”, akkor csakhamar rá kellene jönnie, hogy számos figura helyén
legfeljebb üres folt – névvel ellátva – dísztelenkedne, mert a név viselőjéről csak annyit tudunk, hogy jelentős személyiség, de magáról a személyről, szellemi profiljáról semmit. Ami róluk ismert, az nagyobbrészt legenda. A legendák pedig többnyire félrevezetőek.
Ezért nehéz feladat egyetlen kiállítás, és néhány,, majd húsz évvel ezelőtt készített illusztráció alapján felvázolni egy művészi egzisztencia
portréját, Szalay Lajosét, akinek a működéséről legenda sok, magvas információ kevés van.
Szalay művészete sokaknak az elvont magyar grafika születését jelentette. Ez természetesen tévedés volt. Azon a félreértésen alapult, mely az
elvont művészetet Picassóval és kortársaival, a magyar grafikát pedig a
harmincas évek felszínen mozgó anyagával tévesztette össze. Fokozta a
zavart, hogy a magyar grafika művelői, különösen a fiatalok – tisztelet
Kondor Lajosnak mint szimbolikus kivételnek – olyan mértékben sajátították el Szalay Lajos stílusát, hogy az 1954 és 1956 között lényegében
hivatalosan engedélyezett, interbudapesti stílussá vált.
Október végén, a Rutgers University Ledge Halljában került sor Szalay
Lajos több mint ötven tollrajzának kiállítására. A kiállítást az egyetem
műtörténeti intézete gondozta, ízléses, informatív katalógussal kísérte.
A világos, tágas teremben bemutatott rajzok mérete, témája, sőt stílusa
is változatos. Az ezerkilencszázötvenhatos októberi magyar forradalomnak szentelt, tizennégy darabból álló sorozat mellett vallásos, mitológiai
jellegű téma, és életkép is bőviben akad. De már ezzel a felsorolással is
hibát követtünk el: Szalay művészetében minden tárgy, bármily ikonográfiái kategóriába skatulyázható, mitológiai érvénnyel jelenik meg. Ez művészetének egyik jellemző vonása.
A forradalommal foglalkozó sorozatnak is. A magyar Guernica aránylag nagyméretű, de nem plakát hangosságú papírlapon monumentális. A
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forradalom minden egyes eszmei-történeti fontosságú mozzanatát megörökíti. A tradicionális Szalay-eszközökkel, határozott, durvánérzékenyen meghúzott vonalakkal, vagy inkább a vonalak idegesen hullámzó, meg–megtört lüktetésével ábrázol hangulatot, karaktert, eseményt.
Fontos eszköz kezében a papír pőrén maradt része, a negatív forma is.
Szalay nem festő, hanem grafikus, ízig-vérig a szó szoros, szótári értelmében.
Nem festő, de nem áll távol tőle valamilyen egyszínen játszó festőiség
sem. A fekete vonal, a folt gazdag árnyalatai, szálkássága, simasága,
mélysége mind ott vannak amúgy se szegényes művészi fegyvertárában.
Témáit azonban már nagyobb ökonómiával kezeli, a kevesebb: több ritkán megfogadott elve alapján. Illyés Egy mondat a zsarnokságról. című
versének illusztrálását például három figurával oldja meg. A vonalak
megtört rendjét mégis szinte tovább kényszeríti az illyési mondanivalón,
egészen a juhászferenciig: „Kisajtolták belőlünk a nem emberi lét milliárd
változatát...”
Szalay Lajos főtémája, az ember, gyakran jelenik meg emberalatti minőségében, különböző társadalmi funkcióiban ezeken a rajzokon. A kivégzést végrehajtó katonák mintha egy sokcsövü szerkezet nyúlványai
lennének; a „harcos” figurája is visszakövült valamilyen mitológiai ősállattá. A tisztán emberi: ünnep. A halászok megpihenése, a hal kiemelése:
megannyi ünnep. A tiszta, kemény, ritmikus formákkal előadott valóságé.
Hal és háló úgy összetartoznak, a halász mozdulata olyan méltóságteljesen köszönő – áldozó, hogy azt hinnők, a világ természetes rendje egy
pillanatra, ha máshol nem is, e rajzon összeállt.
De ugyanilyen magátólértetődő módon jelennek meg Szalay lapjain a
görög mitológia figurái, különösen az utasok istene, Hermes. Úgy bukkan
fel, olyan feszélyezettség nélkül mozog, mintha csak egy eszpresszóból
lépne ki. És mégis olyan hűvösen-fanyaran rajzolt, mintha valamelyik
nagyon is, rafinált homéroszi himnusz egykorú illusztrációja lenne.
Braque és Picasso grafikájának egyszerűségére kell gondolnunk.
Szalay Lajos humanizmusa Kerényi Károlyéval rokon, vagy annak
közvetlen-közvetett hatása alatt alakult ki. Távol áll tőle minden archeológiai mumifikálás, a tanult anyag mindig átéltként jelentkezik, és visszahat. Szalay keresztény témákat is hellenizál: a Gyermeket hordó Kristóf
keresztény Hermes – leguggol és virágot tép. Evangélistái a római-görög
„íróportré” hagyományához kapcsolódnak. És ebben van valami közük
Szalayhoz is.
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Szalayban oly erősen él a mesterség tisztelete, a jó vagy a kitűnő megoldás utáni vágy és küzdeni tudás, hogy a megrendültségből eredő látszólagos ügyefogyottság – elég ha Csontváry nevét idézzük – teljesen hiányzik művészetéből. És mégis, mi sem áll messzebb tőle, mint Max Ernst
intellektuális, szürrealista fogásai, vagy Burri mindent egy kártyára tevő
absztrakt szenzualitása. Új tematikai réteghez mindig új mesterségbeli
problémán keresztül jut el.
Most láthatóan a vonaltól való elfordulás érdekli. A Szent Antal megkísértése már ebben a formákat tömegükben felfogó és kezelő modorban
készült. A Házasság Antiapoteózisa című kitűnő rajzában már az új technika adta lehetőségeket is végigpróbálja, humoros hatást váltva szürrealista ötletekkel, jó érzékkel használva fel a szecesszió gazdag formavilágát
is.
E stílusváltás következtében előállt lehetőségek majdnem végtelenek.
Utat nyitnak a réz–, acélmetszés felé, közelebb hozzák Szalayt a collage
műfajához. Kinyitják azoknak a területeknek gátjait, amelyeket Szalay
eddig művészi tudatossággal hanyagolt el.
A mester, aki most New Yorkban él és dolgozik, megjárta Franciaországot, Dél–Amerikát. A magyar képzőművészetnek ahhoz a generációjához tartozik, amely Szentiványi Lajossal, a festővel, és Kerényivel, a
szobrásszal fémjelezte magát. Újító, de nem az elvont művészet szolgája
ez a nemzedék; a mesterség problémáiba mélyed, de idegen a nagy metafizikai spekulációktól. Szalay Lajos művészete mediterrán és tudatosan
antropomorfikus művészet még akkor is, ha figurái a tájkép monumentalitásával lépnek elő, és keresővonalai épp úgy beletartoznak kompozícióiba, mint az emberi mozdulat. Van abban valami vallomásszerű, hogy magát mint Archimedest ábrázolja. Műtermében ül, rajzasztala előtt, miközben egy tántorgó katona gránátot dob feléje. Reméljük, hogy ez a nagyon
is modem kiadásban jelentkező antik sors mégsem éri utól, és köreit, amelyek ha nem is a mértan, de a művészet szabályai szerint szépek, nem
fogja megzavarni senki.
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TÖRÖK GÉZA
Magyarország története 1949-től 1960-ig 178
Ferenc A. Váli: Rift and Revolt in Hungary – Nationalism versus
Communism. Cambridge, Mass. Harvard University Press, 1961. 590
oldal.
Váli Ferenc, az Amherst College államtudományi tanszékének professzora, nagy feladatra vállalkozott a Rift and Revolt in Hungary megírásával.
A mű történelmi bevezetésből, öt főrészből és egy utószóból áll. Mind az
öt főrész a magyarországi kommunista párt fejlődésének egy-egy szakaszával foglalkozik.
Az első főrészben, az 1949 és 1953 közötti szakasz problémáiról lényegében új elemzést nem nyerünk, a szerző azonban a párt és az állam,
az első ötéves terv fejleményeiről szólva azonban új távlatokban ábrázolja
az 1953. júniusában hozott párthatározatot. Különös érdeklődéssel olvastuk a szovjet és a magyar párt szervezeti kapcsolatairól szóló sorokat és
az ÁVH „állam az államban”-szerű szerepének vizsgálatát. A szerző egyrészt Sztalin „legjobb magyar tanítványának” sokszor esztelennek tűnő –
de legtöbbször hidegvérrel kiszámított – stratégiáját magyarázza meg észszerűen, másrészt az ÁVH még Kelet-Európában is egyedülálló helyzetét
világítja meg, eddig kevéssé ismert tények alapján, az átlagolvasó előtt.
A második és harmadik főrész: a Nagy Imre és Rákosi moszkvai szerepléséről, a párt és a kormány kettős hatalmáról, a Nagy Imre bukásáról
és Rákosi visszatéréséről szóló fejezetek, sikerültek a legjobban. E téma
egyetlen részlete sem kerülte el Váli professzor kutatói figyelmét.
Nagy Imre helyzetéről, a pártból való kizárása után, Váli professzor ezt
írja:
„Vezető lett Nagy Imréből, országos vezér 1953-ban, nem azért, mert
harcolt e szerepért, vagy erre hivatást érzett volna. A szükség és a körülmények tették vezetővé – azokat az eszményeket testesítette meg, amelyek megvalósítására csak ő volt képes. Ez a különleges szerep azonban
sohasem vált tudatossá benne, azok a remények sem, melyek személyéhez
fűződtek. Ezért maradt tétlen, amikor követői tetteket vártak tőle. Nem
volt ő a hős–vezér típusa, akinek sokan képzelték, összeesküvő és cselszövő sem, noha ez lett volna egyetlen módja a hatalom megragadására.
Sem képessége, sem hajlandósága nem volt arra, hogy követőkkel vegye
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körül magát, és megfélemlítse ellenfeleit. Nagy Imre sokkal inkább volt
tanár, mint államférfi – eszméinek apostola, mint összeesküvő.”
A negyedik főrész a forradalom közvetlen előzményeivel és történetévei foglalkozik. Néhány vitatható elemzésen kívül – erre még visszatérek – nincs benne kifogásolható állítás. Váli professzort elismerés illeti
nagy áttekintéssel és gonddal válogatott anyagáért, amellyel kétséget kizáróan igazolja a forradalom spontán, részleteiben következetlen, de egészében demokratikus – és ámbár Váli Ferenc fél a szótól – szocialista jellegét.
Az utolsó rész a forradalom leverése óta eltelt négy esztendő fontosabb
eseményeit foglalja össze, s mint ilyen, feltétlenül úttörő munka; ez az
első angol nyelvű áttekintés, mely a teljesség igényével elemzi a magyarországi fejleményeket egészen 1960 végéig.
Könyvének bírálatát leghelyesebb Váli professzor következtetéseivel
kezdeni. Szerinte a forradalomnak és előzményeinek legfontosabb ellentétpárja a nacionalizmus és kommunizmus. Ezt a tézist úgy jellemezhetném, ha szabad Szekfű Gyula szóhasználatával élnem, mint a „negyedik
nemzedék” kísérletét az „ötödik nemzedék” szándékainak magyarázatára.
Nem csak elméleti, de nagyon is gyakorlati hibát vét az, aki a háború után
tudatosodó nemzedék gondolatainak és tetteinek magyarázatára az 1939beli magyar középosztály antikommunista ismérveinek alapján vállalkozik. A fenti ellentétpár túl sokat és túl keveset mond egyszerre. Túl sokat,
mert az ötödik nemzedék gondolkodásában a nacionalizmus válogatást
nem ismerő lokálpatriotizmust és idegengyűlöletet jelent, az előző nemzedékkel ellentétben; s ezért nem véletlen, hogy Bibó István demokratikus nemzetköziséget hirdető és kívánó Emlékirata a könyvből kimaradt.
Túl keveset is mond, mert a forradalom nem egyszerűen a kommunizmus
nacionalista tagadását jelentette, hanem egy új, alkotó programot, melyben a keleteurópai népek demokratikus együttműködésének gondolata,
nem pedig a nacionalizmus kényszerzubbonyba szorított szelleme uralkodott volna.
Ha valaki a szovjet uralommal való, az egész országra kiterjedő elégedetlenség jelenségének nevét keresi: kétségen kívül a nacionalizmus a
legközelebbi elnevezés. Kérdés azonban, hogy a legkézenfekvőbb megjelölés egyúttal a legjobb–e? Úgy érzem, hogy az ellentét ilyen bemutatása
túl egyszerű válasz egy rendkívül bonyolult kérdéskomplexumra, és ezért
további vizsgálatot igényel.
A szerző konzervatív beállítottságát az egyebütt kihagyott adatok is bizonyítják. Meg sem említi például a két világháború közötti nem–
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marxista baloldali mozgalmakat, a népi írók köré csoportosult értelmiségi
rétegeket, az egyetemistákat és diákokat. Arról sem szerzünk tudomást,
hogy az 1945-ös földreform előtt létezett – nem is egy – földreform–terv.
Veres Péternek 1948-ban megjelent Paraszti jövendő című, az erőszakos
szövetkezetesítés ellen irt munkájáról is megfeledkezett.
Váli Ferenccel ellentétben, úgy gondolom, hogy Nagy Imre és a pártvezetőség első komolyabb összecsapása nem a magyar kommunista párt
1930-ban Moszkvában tartott kongresszusán következett be – itt elsősorban szervezeti kérdéseket tárgyaltak –, hanem 1938 és 1940 között, amikor Nagy Imre Molnár Erikkel találta magát egy táborban, mint baloldali
elhajló, Révai ellenében. A vita a háború után követendő mezőgazdasági
politikáról folyt. Ez némileg megmagyarázhatná Nagy Imre hirtelen elidegenedését Rákosiéktól 1948-ban.
A párt belharcaival foglalkozó, rendkívül részletes és alapos fejtegetésben nyomát sem látjuk annak, hogy a szerző figyelmére méltatná azokat a lélektani és gyakorlati módszereket, melyeket Rákosi és társai a
szovjet párttól tanultak. Nem Rákosiék helyzeti előnyére gondolok, hanem hogy ez utóbbiakat Nagy Imrével folytatott küzdelmében a moszkvai
tisztogatási akciók idején kifejlődött, hatodik érzékké alakult túlélési
technikájuk biztosította. Nem ártott volna megemlíteni azokat a szovjet és
a magyar párt közötti párhuzamokat, melyek az ideológiától eltekintve, a
gyakorlati folytonosságot biztosítják. Mindehhez természetesen az eredeti
források ismeretére és egyéb orosz nyelvű – nyugaton könnyen elérhető –
adatok felhasználására lett volna szükség.
Mindezt azért tettem szóvá, hogy rámutassak: mennyire oda nem illő
és céltalan egy kommunista párt uralma alatt lévő ország erőharcait az
ókori Róma és a modern francia-német történelemből vett példákkal illusztrálni, mi több, néha párhuzamba állítani. Sem a római triumvirek,
sem a francia forradalom direktóriumának története nem magyarázhatja
meg a Rákosi–Gerő–Révai–Farkas-féle négyesfogat pályáját, hanem sokkal inkább Sztalin és ellenzéke harcának előttünk meglehetősen ismert, de
kétség kívül inkább a tárgyhoz illő példája.
A könyv egyik legérdekfeszítőbb részében a szerző Nagy Imre világnézetét vizsgálja. A békés együttélés Bandungban meghirdetett öt alapelvének elemzését olvasva, az a benyomásom, hogy Váli professzor Nagy
Imre magyarázatát szószerint értelmezi. Nagy Imre harmadikutas tételei
ugyanis nem a bandungi elveken, hanem a magyar „népies”, harmadikutas elméleteken alapultak. S ha másban nem, ebben legalább igazuk volt
a forradalom utáni meglehetősen egyoldalú vita résztvevőinek. Nagy Imre
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a túlélés leckéjét ugyan rosszul tanulta meg, de elsősorban a nép fia és
magyar hazafi volt. Tisztában volt azzal, hogy a nép támogatását sohasem
nyerheti meg, ha egy távoli szigetországban kihirdetett és a pártsajtóban
elcsépelt, tehát a tömegek által tartózkodással fogadott elvekre épít. Jól
tudta, hogy a harmadik út gondolata Kelet-Európa legidőtállóbb hagyománya; Szabó Dezső, Illyés Gyula, Németh László, Bibó István tanulmányai, a Márciusi Front és a szárszói konferencia tanulságai mind a harmadik út lehetőségét, tömegbefolyását és csírázó politikai erejét bizonyították. Nagy Imre mindezt nem hagyta és nem is hagyhatta figyelmen kívül.
Épp olyan tévedés azt hinni, hogy tételei csak a bandungi elvekre alapultak, mint azt, hogy a szűkebb baráti köréhez tartozó kommunista írók és
újságírók forradalmasították a tömegeket. Paul Kecskeméti pedig ezt teszi
a közelmúltban megjelent könyvében (The Unexpected Revolution –
Social Forces in the Hungarian Uprising. Stanford University Press
1961).
Váli Ferenc könyvének egyes részeiben egyéni világnézete elnyomja
történetírói tárgyilagosságát. A forradalom alatt újjászervezett politikai
pártokat felsorolva, a szerző a Petőfi Pártot eképp festi:
„Nagyságához viszonyítva, a Nemzeti Parasztpárt bújtatta a legtöbb
renegátot és kommunista bábot soraiban. A párt tehát új nevet vett
fel:Petőfiét.” (298. oldal.)
Egy politikai párt érdemeinek, vagy érdemtelenségének megítélése
egyéni felfogás dolga, s ehhez minden történésznek joga van. A párttal
kapcsolatos rendkívül fontos tények elhallgatása viszont csak személyi
elfogultságból eredhet, és történelemhamisításnak minősül. Arra például
nem jutott hely, hogy a Petőfi Párt híres írói vezetőtestületéről szó essék.
Lehet , hogy Féja Géza, Illyés Gyula, Keresztúry Dezső, Németh László,
Remenyik Zsigmond, Sinka István, Szabó Lőrinc, Szabó Pál, Tamási
Áron és Veres Péter politikai nézetei különböznek Váli professzorétól, de
nevük mellőzése enyhén szólva rosszalható. A Fáklyalángról, a Galileiről
s a közhangulat kialakításában sok más, jelentős szerepet játszó íróról az
56 előtti időszak tárgyalásakor érthetetlen módon szó sem esett.
Ezenkívül ideje, hogy a forradalmat megelőző három év eseményeinek
tárgyalásakor tudományosan elfogadható egyensúlyt teremtsünk. Sokat
írtak már a lázadó írókról, kiszabadult politikai foglyokról, volt spanyol
szabadságharcosokról és csalódott párttagokról, és túl keveset az egyszerű
magyarok összességéről: a népről, amelynek cselekedetei, támogatása,
önfeláldozása nélkül Magyarország még mindig ott tartana, ahol az idegen befolyással szemben kisebb ellenállást tanúsító néhány szomszédja.
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A Rift and Revolt in Hungary kétségtelenül nagyfontosságú úttörő
munka, az ilyen művek erényeivel és hibáival. Ám Magyarország
legújabbkori történetének teljes részletességgel, tudományos alapossággal
és tárgyilagossággal történő feldolgozása még mindig várat magára.
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KOVÁCS IMRE
A XXII. Szovjet pártkongresszus 179
Ahhoz, hogy megértsük, mi történt, Szókratész, VII. Gergely, Szent
Ágoston, Machiavelli, Luther, Sir Francis Drake, Rettenetes Iván, Rousseau, Robespierre, Hegel, Tolsztoj, Freud, Rasputin, Trockij, Gandhi,
Koestler, Hammarskjöld, Kenyatta és Veres Péter kerekasztal konferenciájára lenne szükség...
Sztalin bebalzsamozott holttestét 1961. október 31-én hajnalban kiemelték a Vörös téri mauzóleumból, ahol 1953. március 9-től pihent Lenin mellett, s miután gyorsan elhamvasztották, a megtagadott vörös diktátor földi maradványait a Kreml magas, tömör fala alatt, a másod- és harmadrangú pártvezérek és mozgalmi hősök sorában helyezték örök nyugalomra, ha ilyesmi a kommunizmusban egyáltalán létezik. Egyik szomszédja most Kalinin, a volt elnök, aki Sztalin munkáinak népszerű átírásával és magyarázatával töltötte idejét a Kremlben, a másik: az alaptalan
vádakkal öngyilkosságba kergetett Ordzsonikidze. A huszonkettedik pártkongresszus egyhangú határozata hirdette ki az „utolsó ítéletet” Sztalin
teteme felett, miközben viharos ovációban részesítette a határozati javaslat kezdeményezőjét, Nyikita Hruscsov jelenlegi szovjet miniszterelnököt
és pártvezért.
Sztalinról maguk a legbensőbb munkatársai és hűséges elvtársai állapították meg, amit a világ már régóta tudott, hogy szörnyeteg volt. Szónok
szónok után halmozta a vádakat és borzalmakat, s végül nem maradt más
hátra, mint megszavazni a határozatot. A párt „legjobbjai”, vonalas öreg
bolsevikok, viharvert mozgalmi emberek, opportunista kerületi párttitkárok és bürokraták, a fejbólintó jánosok; sztahanovisták, kolhozelnökök,
tudósok, írók, művészek, tábornokok, tengernagyok, űrhajósok és diplomaták – az ötezerfőnyi kommunista elit ellenvetés nélkül vette tudomásul
a megdöbbentő leleplezést, hogy Sztalin három évtizedes uralma mégsem
volt az orosz történelem legragyogóbb szakasza.
Sztalin történelmi átértékelése szinte megoldhatatlan feladat, s máris
polgárháborús hangulatot teremtett az orosz agyakban és szívekben.
Moszkvai tudósítók jelentették, hogy a tetemelmozdítást a megriadt szovjet polgárok csoportokba verődve tárgyalták a Vörös téren. Volt, aki igazat adott Hruscsovnak, de még többen kételkedtek Sztalin bűneiben, melyeknek váratlan felfedése egy egész nemzedéket fosztott meg forradalmi
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illúzióitól és áldozatvállalásának értelmétől. A pártpropaganda szerint az
oroszok a huszas évektől az ötvenes évekig mindent Sztalinért csináltak;
érette iparosítottak, kollektivizáltak erőszakosan, tervgazdálkodtak, juttatták kifejezésre alkotásaikban a „szocialista realizmust”, kegyetlenül tisztogattak, vagy megfélemlítetten önkritikát gyakoroltak, és valóban hősiesen harcoltak. Sztalingrádot könnyű átkeresztelni Volgagrádra, legfeljebb
a jegyváltásnál okoz egy ideig félreértést, de a kíméletlen kijózanítás az
általános Sztalini részegségből olyan katzenjammert idézhet elő, amelyben Hruscsov minden terve és elképzelése megsemmisülhet.
Több jel mutat arra, hogy Hruscsov ezúttal végzetesen elszámította
magát, mert nem vette figyelembe a szovjet társadalom „demokratizálódásának”, annak a nagy változásnak a jelentőségét, amelyet éppen az ő
beszéde indított el 1956. február 24-én, a huszadik pártkongresszus titkos
ülésén. Hruscsov hétórás beszédben, el-elcsukló hangon ismertette Sztalin
bűneit, beszédének szövegét azonban nem hozták nyilvánosságra sem a
Szovjetunióban, sem a kommunista táborban. Lengyel kommunisták megjátszott könnyelműsége tette lehetővé, hogy egy példány eljusson a varsói
amerikai követségre (akkor a lengyel kommunisták nagyban gyakorolták
az ilyesfajta „könnyelműséget”...) és rövidesen az egész világ fejcsóválva
tárgyalta, hogy Sztalin örököse miben marasztalta el egykori bálványát,
urát, védelmezőjét, megtáncoltatóját és bűntársát. A Szabad Európa Rádió, az Amerika Hangja és a röplapok milliói a megszállt országok népeit
is beavatták a huszadik pártkongresszus titkaiba, a desztalinizálás forradalmi méreteket öltött. A magyar nép öt évvel és egy héttel megelőzte a
huszonkettedik pártkongresszust: 1956. október huszonharmadikán este
ledöntötte Sztalin szobrát az egykori Regnum Marianum helyén...
Könnyen elképzelhető, hogy a huszonkettedik pártkongresszus elítélő
nyilatkozata és tetemelmozdító határozata ugyanolyan zajlást indít el a
Szovjetunióban, mint a huszadik pártkongresszus leleplezései a „népi
demokráciákban”, s ahhoz sem kell különösebb jóslási tehetség, hogy
feltételezzük: a Szovjetunó-beli erjedésnek hasonló következményei lehetnek.
Itt fekszik előttem Sztalin munkája, A leninizmus kérdései, s nem tudok ellentállni, hogy ki ne másoljam a tizenhetedik pártkongresszus zárójelenetét (1934. január 26). Ez volt a „győzők kongresszusa”, és Sztalin
gúnyosan jegyezte meg, hogy valósággal „túlgyőzték magukat”... Beosztásában, tónusában, terjedelmében Sztalin tizenhetedik pártkongresszusi
beszéde nem különbözik Hruscsov huszonkettedik pártkongresszusi beszédétől: a párt teljesítményei és helyzete, a nemzetközi helyzet, az „im419

perialisták” táborában fokozódó ellentétek, a háború lehetősége, az „ellenség aknamunkája”, „ellenforradalmi kísérletek” stb. Az egyetlen különbség, hogy akkor Sztalin volt az imádott bálvány, most meg Hruscsov
az.
Az utolsó tizenkét sor önmagáért és a fordító magyarságáért beszél.
„Elvtársak! A kongresszuson lefolytatott vita megmutatta, hogy pártunk
vezetőinek, azt lehet mondani: a pártpolitika összes kérdéseiben, teljesen
egységes nézetei vannak. Ellenvetések a beszámoló-jelentés ellen, mint
ismeretes, nem történtek. Megnyilvánult tehát, pártunk sorainak rendkívüli eszmei, politikai és szervezeti egybeforrottsága. (Taps.) Kérdezem:
Van-e ezek után szükség zárszóra? Úgy gondolom, hogy erre nincs szükség. Engedjék meg tehát, hogy lemondjak a zárszó jogáról. (Viharos ováció, az egész kongresszus feláll, hangos éljenzés; csoportos felkiáltások:
Éljen Sztalin! Az egész kongresszus állva énekli az Internacionálét. Az
Internacionálé eléneklése után az ováció megújul. Felkiáltások: Éljen!
Éljen Sztalin! Éljen a Központi Bizottság!)”
És mi lett a „győzők” kongresszusának, az általa megválasztott központi bizottságnak a sorsa? Hruscsov a huszadik pártkongresszuson azt
állította, hogy „az 1956, részben szavazati, részben tanácskozási joggal
felruházott küldött közül 1108-at, jóval több mint a felét, ellenforradalmi
vádak alapján letartóztatták... és a tizenhetedik pártkongresszus által választott Központi Bizottság 139 tagja és tagjelöltje közül 98-at, tehát hetven százalékukat agyonlőtték, a legtöbbjüket 1937-38-ban. ( Felzúdulás a
teremben).”
Mialatt Hruscsov a Sztalini bűnöket sorolta fel, egy cédulát csúsztattak
eléje, amelyen kusza írással ez a szöveg állt: „ön hol volt akkor, és mit
csinált?“ Hruscsov elképedten kérdezte: „Ki küldte ezt a cédulát?” Mély
csend. A kérdést háromszor megismételte, de választ nem kapott, akkor
melankolikusan mondotta: „Én is ugyanezt csináltam – hallgattam.. .”
Hruscsov azonban nemcsak hallgatott, segített is Sztalinnak, és helyeselte
tetteit. A brutális tisztogatások idején ő volt a moszkvai párttitkár, az ő
dolga volt, hogy megmagyarázza: miért tartoztatják le, és lövik agyon a
párt „legjobbjait”. Sztalin hetvenedik születésnapján, 1949. december 21én így ömlengett: „Milliók tekintenek Sztalin elvtársra, amiért a Marxistaleninista elméletet gazdagította és új, magasabb szintre emelte ... Sztalin
elvtárs, pártunk dicsőséges vezére, mozgósította országunk népét és a
szocializmust diadalra vitte. Sztalin ott állt minden egyes szocialista köztársaságunk bölcsőjénél, védte és atyailag támogatta őket. Ezért hívja a mi
népünk rendkívüli melegséggel és fiúi szeretettel a nagy Sztalint édesaty420

jának, lángeszű tanítójának... Ma a nagy Szovjetunió népei és az egész
haladó emberiség forró szívvel üdvözli a mi drága Sztalin elvtársunkat, a
népek felbonthatatlan barátságának inspirálóját. Dicsőség a mi édesatyánknak, a párt, a szovjet nép, a világ dolgozói vezérének, Sztalin elvtársnak!l”
1953. március 7–én gyászkeretben jelent meg a Szabad Nép, és legjobb
lenne megint kinyomtatni az egész számot, hogy elrettentő példaként szolgáljon a politikai és szellemi elaljasodás hasonló megismétlődése ellen.
„Eltávozott az élők sorából az a férfi, aki Leninnel együtt megteremtette,
és acélossá kovácsolta a Szovjetunió kommunista pártját, győzelemre
vezette a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat... A szocializmus nagy
építő mestere hagyott el bennünket,... a szabadság nagy hadvezére hunyta
le a szemét,... az elnyomottak és kizsákmányoltak leghűbb barátja halt
meg,... a nagy tudós és államférfi, akinek eszméi örökké fognak élni a
népek szívében és tetteiben... Sztalin elvtárs megszámlálhatatlan és legyőzhetetlen táborába tartozunk mi is, a szocializmust építő, szabad Magyarország. Népünk gyászolja a barátot, a tanítót, a vezért.”
Ugyanabban a számban a Sztalin-díjas Aczél Tamás így zokogott:
Reszket a föld, megrázza a viharzó
harcbaindító, rettenetes jajszó,
s nyomán, akár a tenger vad hulláma, felcsap
a nép, a nép, a roppant végtelen had,
a munkások, parasztok, katonák,
hogy amit kaptak, adják most tovább.
A földi pokolból, a mélyből,
a történet háborgó tengeréből,
jönnek, csak jönnek, végeláthatatlan,
megbonthatatlan és fáradhatatlan,
kezük ökölben, szemükben a könny, –
akiket előszűr Ő hítt nevükön.
A Szabad Nép március 11-i számában első oldalon a hivatalos
TASZSZ- jelentés: Utolsó útjára kísérték Sztlin elvtársat, a nagy vezért és
tanítót.
„Március 9-e reggel. .. A búcsúzás utolsó órái.. . gyászdallamok zokognak.. . A vezér ravatalánál hozzátartozói és rokonai, a főváros párt- és
szovjet aktívája, miniszterek, a külföldi testvéri kommunista és munkáspártok vezetői Itt vannak a teremben a temetésre érkezett külföldi kormányküldöttségek... Reggel tíz óra. A ravatalnál a nagy Sztalin hűséges
tanítványai és harcostársai, a kommunista párt és a szovjet kormány veze421

tői. Elérkeztek a búcsúzás utolsó percei. Tíz óra öt perckor G. M.
Malenkov, L. P. Berija, V. M. Molotov, K. J. Vorosilov, N. Sz. Hruscsov,
N. A. Bulganyin, L. M. Kaganovics, A. I. Mikojan elvtársak felemelik
Joszif Visszarionovics Sztalin koporsóját és lassan haladnak a kijárat felé... A koporsó tetején a Szovjetunió generalisszimuszának sapkája... A
Szovjetunió marsalljai és tábornokai bíborvörös bársonypárnákon viszik
Joszif Visszarionovics Sztalin érdemrendjeit és érdemérmeit... Tíz óra
negyvenöt perc. A gyászmenet megáll a mauzóleumnál. Meghajtják a
harci zászlókat. E zászlókat ama győzelmeknek dicsősége övezi, amelyeket a Szovjet Hadsereg a Nagy Honvédő Háborúban, minden idők és népek legnagyobb hadvezérének, J. V. Sztalin elvtársnak vezetésével aratott... Tíz óra ötvenkét perc. N. Sz. Hruscsov elvtárs, a Joszif
Visszarionovics Sztalin temetésének megszervezésére alakult bizottság
elnöke, megnyitja a gyászülést. (Ekkor hangzott el Malenkov, Berija és
Molotov jólismert beszéde. A szerk.) Tizenegy óra ötvennégy perc. C. M.
Malenkov, L. P. Berija, V. M. Molotov, K. J. Vorosilov, N. Sz. Hruscsov,
N A. Bulganyin, L. M. Kaganovics, A. 1. Mikojan elvtársak felemelik a
koporsót és lassan a mauzóleumba viszik, amelynek bejárata felett a két
végtelenül drága, szeretett név áll:
LENIN
SZTALIN
Harminc tüzérségi díszsortűz dördül el... A Kreml tornyának órája tizenkettőt üt. Moszkva és az egész szovjetország felett három percen át
zúgnak a gyárak szirénái, a mozdonyok és gőzhajók sípjai. A haza tiszteleg a népek atyja és tanítója előtt... A mauzóleum előtt díszlépésben vonulnak el a csapatok, az égen pontos alakzatban repülők szállnak. Megadják az utolsó katonai tisztességet Joszif Visszarionovics Sztalinnak, a
nagy vezérnek és hadvezérnek.”
És minderről három év múlva Hruscsov kijelenti, hogy csalás, ámítás:
Sztalin nem volt a népek atyja, nem tanított Lenin szellemében, gyilkos
volt, zsarnok, akinek a katonai tudása nem haladta meg egy baka stratégiai ismereteit.
Hitler hamisított dokumentumokat juttatott kerülő úton (az egyik „közvetítő” Benes volt, akaratlanul) Sztalin kezébe a szovjet katonai vezetők
„árulásáról”. Sztalin ezt készpénznek vette, és a német támadás előestéjén kivégeztette a szovjet hadsereg legjobb tábornokait. Azt se akarta
elhinni, 1941-ben, hogy a németek rövidesen támadnak. Hiába figyelmeztették: Churchill, a berlini orosz katonai attasé, átszökött német kommunisták – pökhendien elhárított minden figyelmeztetést, tanácsot. És ami422

kor kitört a háború? „Sztalin igen távol volt attól, hogy megértse a harctéren valójában kialakuló helyzetet. Ez természetes is, mert az egész honvédő háború folyamán sohasem látogatott el egyetlen arcvonalszakaszra
... Tudnunk kell, hogy Sztalin mindig egy földgömbön tervezte a hadműveleteket. (Élénkség a teremben.) Igen, elvtársak, neki az volt a szokása,
hogy földgömböt vett elő, és azon rajzolta ki az arcvonalat... Sztalin igen
erélyesen népszerűsítette önmagát, a nagy vezért. Mindenféle úton-módon
igyekezett az emberek fejébe verni, hogy valamennyi győzelem, amelyet
a szovjet nép a nagy honvédő háborúban aratott, csakis Sztalin vitézségének, merészségének és lángelméjének tulajdonítható .. . Vegyük példának
okáért történelmi és katonai filmjeinket, vagy néhány irodalmi alkotásunkat: az ember rosszul lesz tőlük.”
A tizenhetedik pártkongresszus felének, az általa megválasztott központi bizottság háromnegyedének kiirtása mellett ezreket és tízezreket
küldött börtönbe, Szibériába és az akasztófa alá, „Jellemzésül elég közölni
– mondotta Hruscsov a huszadik pártkongresszuson – hogy 1954-től a
mai napig (1956. február 24.) a legfelső bíróság katonai kollégiuma 7 649
személynek szolgáltatott elégtételt, sokaknak közülük már csak a haláluk
után.”
Hruscsov pőrére vetkőztette Sztalint, mint nemzetiségi politikust is.
„Egész nemzetek szülőföldjükről való tömeges elhurcolására utalunk,
kivétel nélkül valamennyi kommunistával és komszomoleccel együtt. Ezt
az áttelepítési akciót nem kényszerítette ránk semmiféle katonai megfontolás. Így már 1943 végén, amikor a Szovjetunió javára állandó jelleggel
sikerült a nagy honvédő háború arcvonalát áttörni, megszületett és végrehajtásra került a karacsaji népek szülőföldjükről való kitelepítésére vonatkozó határozat. 1943. decemberének végén ugyancsak ez a sors sújtotta
az önkormányzati joggal felruházott Kalmük Köztársaság egész lakosságát is. 1944. márciusában kitelepítették mindenestül a csecsen és ingus
népeket, és felszámolták a Csecsen-Ingus Köztársaságot. 1944. áprilisában a Kabardin-Balkár Köztársaság területéről távoleső helyekre hurcolták el az egész balkár népet, a köztársaságot meg átkeresztelték önálló
kormányzattal ellátott Kabardin Köztársaságnak. Az ukránok csupán azért
kerülték el ezt a sorsot, mert túl sokan vannak, s nem volt hely, ahová
deportálhatták volna őket. Ha nem így van, Sztalin az ukránokat is elhurcoltatta volna. (Nevetés és élénkség a teremben.)”
A háború után Sztalin „egyre szeszélyesebb, ingerlékenyebb és brutálisabb lett, különösen gyanakvása erősödött. Üldözési mániája hihetetlen
méreteket öltött. Számos dolgozó a szemeláttára alakult át ellenséggé...
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Elkülönítette magát, ... mindenben egyedül ő döntött, tekintet nélkül bárkire és bármire.” Érdemes itt megemlíteni Tito esetét Sztalinnal. „Egyszer
Kievből Moszkvába érkezve – adta elő Hruscsov – felszólítást kaptam,
hogy látogassam meg Sztalint, aki egy levélmásolatra mutatva, amelynek
eredetijét akkoriban küldte el Titónak, ezt kérdezte tőlem: Olvastad? Feleletet sem várva, ő maga így válaszolt: Csak meg kell ráznom a kisujjamat,
és Tito nincsen többé. Bukni fog! – Ez a megnyilatkozás híven tükrözi
Sztalin nagyzási hóbortját, dehát ő már csak így járt el. Csak megrázom a
kisujjamat, és Koszjor nincs többé. Mégegyszer megrázom a kisujjamat,
és Posztisev meg Csubar nincsen többé. És ismét megrázom a kisujjamat,
s eltűnnek Voznyeszenszkij, Kuznyecov, meg mások a süllyesztőben ... –
Azonban Titóval nem ez történt. Akármennyit rázta Sztalin nemcsak a
kisujját, de minden egyebét, amit rázhatott, Tito nem bukott meg. Miért
nem? Azért nem, mert a jugoszláv elvtársakkal felmerült ellentétben Tito
mögött egy állam és egy nép állt, amely megjárta a szabadság és a függetlenségért vívott harc kemény iskoláját, egy nép, amely támogatja vezetőit.”
A huszadik pártkongresszus titkos ülése is kísértetiesen ugyanúgy fejeződött be, mint a tizenhetedik, a huszonkettedik, vagy akármelyik pártkongresszusé a Szovjetunióban: Viharos és hosszantartó taps, amely ünneplésben végződik. Mindenki feláll.
Hogy miért volt Sztalin postmortem leleplezésére szükség, azt aligha
fogjuk valaha is megtudni. A szovjet politikusok nem írnak memoárokat,
ami nagyon is érthető tartózkodásra vall: így arra sem számíthatunk, hogy
az egyébként sok tekintetben kivételes Hruscsov egyszer nyilvánosságra
hozza eljárásának valódi motívumait. Az újabb orosz titok megfejtésében
találgatásra kényszerülünk, de a hírmagyarázók és a zavarba hozott történetírók fantáziája mintha csődöt mondott volna. Legtalálóbbnak az a magyarázat kínálkozik, hogy Hruscsov nem is annyira Sztalint készült megforgatni a koporsójában, mint közvetve Maóra, az albán Hodzsára és a
„pártellenes” csoportra: a makacs Sztalinistákra akart csapást mérni. Ez a
feltevés, még akkor is, ha helyes, csak részben fogadható el, mint a hruscsovi sztratégia és taktika részlege.
Hruscsovról azt tartják a szovjetológusok, hogy akcióit kombinálja,
Sohasem egy kérdésre, egy témára, egy feladatra összpontosít; mindig
összemarkolja a legfontosabbakat és csokorba kötve nyújtja át azokat
honfitársainak vagy a szabad világ meglepett vezetőinek. Hruscsov, a
kombinátor, a huszonkettedik pártkongresszuson a kommunista tábor
vezérének erőszakolta magát; ugyanakkor az egész világgal is meg akarta
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értetni, hogy ezentúl ő diktálja a feltételeket, és pusztító fegyvereivel
szemben nincs értelme az ellenállásnak. Helyzete és hatalma kihívhatatlanságáról vaskos érvekkel igyekezett meggyőzni elvtársait és ellenségeit.
A kísérleti atomrobbantásokat úgy időzítette, hogy a huszadik pártkongresszus világpolitikai jelentőségét bizonyítsa; az 57 megatonos bombát, a
legnagyobbat, amit eddig gyártottak, mitsem törődve az egész világ tiltakozásával, meg éppenséggel október harmincadikán este robbantották fel.
Másnap hajnalban került sor Sztalin kilakoltatására a Vörös téri mauzóleumból. Ennek politikai kihatása sokkal veszélyesebb lehet, mint az óriási
hidrogénbomba rádióaktív pernyéje.
Nem érdemes sok időt vesztegetni arra, hogy visszaidézzük Sztalin
magyarországi bűneit, és tetemre hívjuk hazai bűntársait. A történet jól
ismert: valamennyien áldozatai vagyunk! Ki így, ki úgy, odahaza, vagy
idekint... Csak egy a kérdés: meddig lehet ezt folytatni? Meddig lehet
népek hitével, eszméivel, elveivel, érdekeivel, múltjával, jelenével és jövőjével ilyen bámulatos felelőtlenséggel és nemtörődömséggel játszani?
A kommunizmus hamleti kérdése, bűnözni, vagy nem bűnözni, az
orosz lélek tudathasadását nemzeti katasztrófává, népek közös tragédiájává szélesíti, s az egész döbbenetes színjátékban az egyetlen reménysugár,
hogy végső fokon a kommunizmusban is diadalmaskodik a jó a rossz, az
ártatlanabb Hruscsov a legártalmasabb Sztalin felett. A halálában ugyan,
de ez a sors őt is utólérheti. Nem a kommunisták érdeme: a szabad világ
szégyene, hogy a kommunizmus bűneit kommunisták torolják meg a legkegyetlenebbül, és a kommunistákra kommunisták mérik a legkeményebb
csapásokat. Sztalint nem a szabad világ hántolta el véglegesen, hanem
Hruscsov, és Hruscsov legkíméletlenebb kihívója nem Amerika, Anglia,
vagy Nyugat-Európa, hanem Kína és Albánia. Mi elmenekültünk a kommunizmus elől, Molotov hazamegy szembenézni vele!
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SZABÓ GYÖRGY
Hol őrzik Mátyás király Evangelistáriumát? 180
Az Új Látóhatár 1960. január-februári számában megjelent közleményemben az Amerikában őrzött Corvinák között felsoroltam egy
Evangelistárium kötetet is 181. Azóta tudomásomra jutott, hogy a kötet
nincs a Pierpont Morgan Könyvtárban, sem pedig más amerikai gyűjteményben. így állításom, melyet csak könyvészeti adatokra alapoztam,
téves, s az alábbi kis közleményben szeretném azt az érdeklődők és a
szakirodalom számára helyesbíteni.
A szóbanforgó Corvina, mely a irodalomban általában
Evangelistarium Secundum Ritum Tramontanum cím alatt szerepel, XV.
századi latin kézirat, 138 hártyalapra írva. Díszes kiállítású címlapján II.
Ulászló magyar és cseh királyi címere van. A négyelt címerpajzs első
mezejében a magyar pólyás címer, második mezejében a koronás fehér
lengyel sas, a harmadikban Dalmácia, s végül a negyedik mezőben Csehország címere 182.
E címer alatt Hofmann Edith szerint Mátyás hollós címere van, bizonyítva azt, hogy a kódexet még Mátyás király megrendelésére kezdték
festeni 183. Ezt igazolná az is, hogy a kódex díszítésének stílusa közel áll a
„királyi könyvek miniátorá”-nak, Fráter Johannes Antonius Cattaneo de
Mediolano, madocsai apátnak stílusához, aki több kötetet díszített a Corvina számára 184.

180

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 6. számában.
Egy Amerikában lappangó Corvináról. Új Látóhatár, III/l. (1960), 72. old.
182
Dorez, L. Les manuscripts á peintures de la bibliotheque de Lord Leicester á
Holkham Hall, Norfolk. Paris 1908, 96. LIX. no. 18; Hevesi, A. de, La Bibliotheque
du roi Mathias Corvin. Paris, Pour les membres de la Société Francaise pour la
Reproducnon des Manuscripts á Peintures, 1923/66, no. 42; Weinberger, W. Beiträge
zur Handschriftenkunde, I. Die Bibliotheca Corvina. Wien 1908, 52. no. 57c.
(Sitzungsberichte der Akademie in Wien, Philosophische und historische Klasse Bd.
159, Abh. 6.)
183
„C. V. James, a könyvtár (Lord Leicester könyvtára, Holkham Holl, Norfolk. - G.
Sz.) tudós igazgatója szíves volt arról értesíteni, hogy a kódexet jól megvizsgálta, s
Ulászló fehér sasai alatt, melyek mindenképpen ráfestésnek látszanak, oly feketeségeket talált, melyek Mátyás hollóira vallanak.” Fraknói Vilmos, Fógel József, Gulyás
Pál, Hoffmann Edith: Bibliotheca Corvina. Mátyás király budai könyvtára. Budapest,
Szent István Akadémia 1927, 99. old., 220. jegyzet.
184
Bibliotheca Corvina, i. m. 47. old.
181
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A szakirodalom hosszú ideig az Earl of Leicester könyvtárában
(Holkham Hall, Norfolk) tartotta nyilván ezt a fontos kódexet 185. 1927ben azonban Hoffmann Edith közlése alapján a Bibliotheca Corvina című
gyűjteményes kötet már azt mondja róla, hogy „1927 elején vétel útján
Pierpont Morgan new-yorki könyvtárába került” 186. Hoffmann Edith ezt
az állítását a régi magyar bibliofilekről írott könyvében is megismételte187
s így nem csoda, hogy a Corvináról később megjelent magyar munkák188
mind átvették ezt az őrzési hely-megjelölést, figyelmen kívül hagyva például azt, hogy a Holkham Hall-i könyvtár későbbi katalógusában – 1934ben – változatlanul szerepel kódexünk. 189
A kötet pontos őrzési helyének kiderítését akkor tűztem ki célul, amikor az Egyesült Államokban őrzött Corvinák összegyűjtése közben a fenti, egymásnak ellentmondó adatokba ütköztem 190.
A pontos hely megállapítása végett levelet intéztem dr. John
Plummerhez, a Pierpont Morgan Könyvtár kurátorához. Dr. Plummer
levelemre többek között ezt válaszolta: „Könyvtárunkban ilyen kódex
nincs. Nincsen továbbá II. Ulászló-címeres kódexünk sem, s az a négy
kéziratunk, mely a Holkham Hall-i könyvtárból való, teljesen különbözik
attól, amit ön leírt.”191 Az Earl of Leicester könyvtárosa, Dr. W. O. Hassal
viszont a következő megnyugtató választ küldte érdeklődésemre: „Corvin
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Mátyás Lectionariuma még mindig az Earl of Leicester Holkham Hall-i
könyvtárában van, és eladása sohasem került szóba.” 192
Ez el is dönti a kérdést s kijavítja a közel 35 esztendős tévedést is. Mátyás király Evangelistáriuma még mindig Angliában van, s így az ott őrzött Corvinák száma a manchesteri Chetham's Libraryban felfedezett kötettel együtt 193 most már hétre növekedett 194.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Párizsi szüret 1961 195
Vajon ki dönti el, hogy melyik könyv jó és melyik rossz? Boileau és a
klasszikusok szerint bíznunk kell a történelem bölcs ítéletében, a kiforrott
és szent hagyományban; hiszen nem valószínű, hogy az évszázadok hoszszú során át olyan sok tudós ember tévedett, amikor megállapította, hogy
Homérosz és Vergiliusz nagy költő.
Íme a hagyománytisztelet jótékony áldása. A romantika óta azonban
már nem tiszteljük a hagyományokat; az az érzésünk, hogy a múlt bölcs
emberei néha bizony mégis tévedtek, és megrendült hitünk bizonyságaként feltámasztottuk a barokk költészetet, Chassignet-t éppen úgy, mint
Nyéki Vörös Mátyást, sőt még néhány félőrült és félreszorított romantikust is, Nervalt és Xavier Forneret-t.
Különösen nehéz lett a kritikus helyzete. Ha a múltról beszél, néha talán még meghúzódhatik tekintélyes nevek árnyékában; de a jelen, a szörnyű jelen! rengeteg gondot okoz neki. Tud Sainte-Beuve és Gide néhány
kínos baklövéséről kortársaik megítélésében, s nem tudja, mitévő legyen:
merjen, ne merjen ítélkezni? Nem kell csodálkoznunk tehát azon, hogy a
hivatásos kritikusok serege rendszerint gyáva népség: mossa kezeit, mint
Pilátus, nem mond se igent, se nemet, hanem elrejtőzik szépen az ügyesen
osztogatott, óvatos és nagyképű jelzők erdejében.
Nagyjából így viselkedik minden év végén a párizsi kritika is. Tartózkodik minden pozitív vagy negatív töltetű szenvedélytől – lelkesedéstől és
haragtól egyaránt. Megállapítja, hogy az elmúlt év termése közepes volt,
kritizálja az irodalmi díjak odaítélését, említ még néhány érdemes nevet,
aztán pontot tesz cikke végére és ajánlja magát. Egyesek még egy lépéssel
tovább mennek; minden év végén krízisről beszélnek, az irodalom egyre
rosszabb, mondják, haldoklik – ezek szerint Révai Józseféknek van tehát
igaza, hiszen köztudomású, hogy az egyenlő fejlődés elve alapján évrőlévre rosszabbodik a Történet által elítélt kapitalizmus, és évről-évre javul
a Történet által megdicsőített szocializmus irodalma!
Utólag aztán kiderül persze, hogy az elmúlt évek francia irodalma
mégsem volt annyira rossz; hogy Ionesco, Roger Vailland, Claude Simon
jó író – de sebaj, a régi kritikát már elfelejtette mindenki, s a pár fontosabb név így is, úgy is megragadt a közönség emlékezetében.
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Én nem vagyok hivatásos kritikus, nincs kedvem a jövő által félig igazolandó, nagyképű gyávasághoz. A kritika idén is megállapította, hogy
1961 közepes év volt: nem érdekel. Belevetem magam az árba, kikiáltom,
hogy mi tetszett, mi nem, s ha pár év múlva kiderül – de mi az, hogy „kiderül”? gyanús ez a szó –, hogy tévedtem, hát nevetek majd én is magamon a többiekkel együtt!
Az öt legfontosabb évadzáró irodalmi díj közül kettőnek tulajdonítok
ez alkalommal különösebb jelentőséget, a Prix Feminának és a Prix
Renaudot-nak: az első u. i. az utóbbi évek egyik legtehetségesebb francia
írójára, a másik pedig 1961 legrosszabb regényére hívta fel a figyelmet.
Henry Thomas, aki a Le Promontoire című kisregényéért kapta meg a
Feminát, már tavaly is a díjnyertesek között szerepelt. Tehetségét előző
művei alapján sem lehetett kétségbe vonni; tudtuk, hogy művelt író, aki
ismeri az igényesebb regényszerkesztés minden titkát. Idén megjelent
könyve azonban jelentősebb a tavalyinál, és végérvényesen helyet biztosit
neki a mai francia irodalom élvonalában; a mondanivaló és a stílus, a finom irodalmi eszközök és a hátborzongató történés teljesen összeforrnak
új művében, összeforrnak, de paradox módon, s ez adja meg a színét a Le
Promontoirenak, mely úgy kezdődik, mint egy régimódi, titokzatos Túrgenyev-novella vagy Joseph Conrad-regény, de úgy végződik, egyre
erősbödő lüktetéssel, hogy az olvasó dermedten, megszorulva teszi le a
vékony könyvet: Kafka és Beckett közelébe került, egy különös fényű,
öntörvényű világba. A lenyűgöző, megtörhetetlen varázst pedig éppen
stílus és mondanivaló paradox, de tökéletes ötvözetének köszönhetjük: a
történés egyre kevésbé érthető, egyre inkább kisiklik szabványos kategóriáink közül, de a stílus mindvégig klasszikusan egyszerű és világos. Anynyira világos, hogy a mondatok már-már túl világosak: átlátszóak, és kételyeink támadnak, vajon a külvilág vagy pedig önnön szavainak szép
értelmetlensége ellen küzd a főszereplő. Valószínűleg mind a kettő ellen:
egymást egészíti ki az átlátszó szavak és az átláthatatlan világ rejtelmessége.
A Renaudot-zsűri tagjainak szintén jó a szimata: ők azonban, úgy látszik, nem az irodalmat, hanem a viccnek azt a formáját kedvelik, amit az
angolok „practical joke”-nak neveznek: idén u. i. egyszerűen megtréfálták
az olvasóközönséget, magyarán mondva, „kitoltak vele”. Választásúk
olyan regényre esett, melynél rosszabbat évek óta nem olvastam. Roger
Bordier „Les Blés” című munkájának cselekménye ügyefogyott, stílusa
darabos. Egyes kritikusok azt emlegetik, hogy nem olyan „irodalmi” ízű,
nem olyan érthetetlen és pesszimista, mint a legtöbb modern regény; a
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Les Blés valóban egy lelkes mérnökről és a modern mezőgazdálkodásról
szól, és ez a hang ritka a mai francia irodalomban. Az érdem azonban
igen vékony: könnyű az irodalmon kívül maradni annak, aki nem író. Mivel a női főszereplő hol szenvedélyesen a misztikába, hol pedig meztelenül a mérnök karjába és ágyába veti magát, sajnos még a szocialista realizmus remekművei közé sem sorolható Roger Bordier egyébként oly
erkölcsös, pozitív és optimista szörnyetege. A Renaudot-zsűri döntése
csak magasfokú perverzióval magyarázható.
E két véglet között mozog a másik három díjnyertes regény. Jean Cau
(La Pitié de Dieu; Prix Goncourt) az irodalom és a zsurnalisztika határán
az utóbbi években már agonizáló exisztencialista regény műfaját eleveníti
fel: a bűn és a felelősség problémáival küszködik ügyesen, igen olvasható
modorban, és mint minden buzgó Sartre-követő – Cau személyi titkára
volt a mesternek –, kedveli a sötét tónusokat, sőt módjával a nehézkességet is. A Prix Médicist Philippe Sollels, ez a tehetséges, álmodozó úrifiú
szerezte meg, akinek már két évvel ezelőtti első regényét is Mauriac és
Aragon üdvkiáltásai vették körül. A Le Parc arról tanúskodik, hogy az
úrifiú időközben izmosodott és tanult, de mestere még mindig Proust, és
„hobby”-ja az álmodozás; a holt barát, a régi szerelem mindig a múltat, a
hervadást tükrözi, azaz pontosabban: a hervadásnak egy fiatalember életérzésére jellemző formáit. És ha már Sollersnél tartunk, meg kell említeni
a Tel Quel című folyóiratot is, melynek ő a szerkesztője. Nívós és érdekes
ez a lap, két év alatt felküzdötte magát a párizsi irodalmi folyóiratok élvonalába, de van valami üvegházi, „neodekadens” szaga; ékes bizonyságául annak, hogy a legifjabb írónemzedék hátat fordított a sartre-i elkötelezettségnek, és csak az Irodalomnak, a Művészetnek akar élni.
A Prix Interalliéval Jean Fermiot „L'Ombre Portée” című regényét
tüntették ki, mely egy gyerek cinikus önvallomása az anyja és apja halála
közti időszakról. Nem tehetségtelen, olvasmányos írás. Érdekes véletlen
egyébként, hogy az irodalmi dijakért folyó verseny során még két másik
olyan regényről esett többször szó, amelynek gyermek a főszereplője:
Vladimír Pozner egy hétéves „enfant terrible” arcképét vetette élesen vászonra, de nagyon kevés és nagyon vékony festékkel (Le Lever du
Rideau), míg Loys Masson, aki bizonyára Alain-Fourniert vallja mesterének, pasztellfinom szomorúsággal tekint vissza egy tízegynéhány éves
fiúnak a felnőttek hazug világával folytatott harcaira (Le Notaire des
Noirs).
Futottak még és itt-ott egy-két szavazatot is kaptak – csak a legérdekesebbeket említem a sok közül – Georges Buis, Marc Saporta és Raymond
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Jean. Buis La Grotte című regénye az egyik legőszintébb és legsikerültebb munka abból a számszerint egyre növekvő irodalomból, amely az
algériai kérdésekkel és tragédiákkal foglalkozik; Saporta és Jean viszont a
„nouveau roman” technikájának hódít meg új területeket, azaz ennek a
technikának alkalmazza újabb válfajait. La Distribution című, szaktudással megírt könyvében Saporta csak azt jelzi, hogy kinek hogyan és mit
kellene csinálnia, ha – megírná valaki az ő könyvét, ha eljátszaná valaki a
szerepeket. Cselekmény, dráma, regény nincsen, de állnak már a kellékek
és Saporta utasításai nagyon pontosak. „X. arca itt a kutya pofájához kell,
hogy hasonlítson”, „a rendező nagyon ügyeljen arra, hogy...”, „a szőke
lány karja és lába úgy fessen a színpadon, mint a hús a mészáros kirakatában” – ilyen és hasonló mondatokból áll a könyv, és az egész valahogy
mégis csak hasonlít egy regényre: érdeklődéssel olvassuk. A Szereposztás
tulajdonképpen éppen azáltal regény, hogy a regénynek szöges ellentéte:
„vizuális regény”, a műfaj majdnem kötelező diszkurzívitása, időbeli folyamatossága ellen íródott.
Kevésbé különc, mind a „nouveau”, mind a hagyományos regényhez
közelebb áll Raymond Jean, akiben talán a francia Szabó Magdát üdvözölhetjük: regényének minden szereplője külön világ, külön magány. Míg
a klasszikus regény csúcspontjai rendszerint éppen a dialógusok, a párbeszédben robban ki a felgyülemlett feszültség, addig itt a dialógus ritka és
mindig jelentéktelen, mintegy jeléül annak, hogy szétesett a hagyományos
társadalmi közösség, és a dialógusok szükségszerű banalitása éppen az
egyén magányát domborítja ki. Raymond Jean La Conference című regényéhez a legkevésbé regényes témát választotta: egy sikeres párizsi regényíró átrepül Casablancába előadást tartani a modern regényről. Ez
minden. Az, hogy a regény egy regényíróról szól, aki regényt ír vagy regényről beszél, közismert „trükk” a modern irodalomban, de itt nem is
fontos. Jóval fontosabb a szerző szerepe, aki mint valami rideg deista
Mindenható figyeli egykedvűen egykedvű hősét, az előadó regényírót; a
leglényegesebb pedig maga a stílus, az a szürke tökéletesség, amellyel
minden apró esemény és gondolat feljegyeztetik. Nem véletlenül használom a szenvedő módot: mintha nem is író írta, hanem gép szerkesztette
volna könyörtelenül és simán ezt a könyvet. Raymond Jean nem nagyon
izgalmas, de mégis lenyűgöző, teljesen érthető és a maga nemében tökéletes regényt írt: egyben hidat vert a Robbe-Grillet féle radikalizmus és a
hagyományos regény között.
Robbe-Grillet mérnöki szenvtelensége túl pontos és éppen ezért már
homályos, érthetetlen; én ezt a szándékait meghazudtoló, szándékai elle433

nére felbukkanó költői homályt szeretem benne, akárcsak Faulknerben.
De a modern regény megújhodását nem tőle, az orthodox pártvezértől kell
várnunk – Robbe-Grillet néha Bretonra, a szürrealista pápára emlékeztet –
hanem a Saportáktól és Jeanoktól, akik szintézisre törekednek.
A szintézis természetes felhigítása is egyben igazi, az eredeti „nouveau
roman”-nak; annál töményebb Sámuel Beckett legújabb műve, a Comment
C'est. A címben felvetett kérdésre minden kritikus adós marad a válasszal.
Artikulátlan hangok és szavak kavarognak az olvasó előtt, pontok, veszszők nélkül, emlékek, érzések, kiáltások keverednek a „tudatalatti nyelv”
lávájában. A láva hatalmas folyam, mindent összeforraszt, s az olvasót is
magával ragadja: ijesztő és lenyűgöző látvány Beckett néha már a prózaköltemény határait súroló regénye. Pedig nem költői regény: meztelen
sivársága inkább Yves Tanguy szürrealista tájképeire emlékeztet. – A
kritika Sámuel Beckett minden új könyve után megállapítja, hogy nincs
tovább, s ennél mélyebbre, elemibbre már nem futja az emberi nyelvből:
lélekzet-visszafojtva várja, vajon elhallgat-e Beckett. De Beckett nem
hallgat el, önmagát sem ismétli, hanem még egyet lép, még mélyebbre
fúr, és új könyvet ír. Persze, nem minden olvasó örömére.
Az ortodox „nouveau roman” táborából más fontos munkát nem jelezhetünk; a nagyok tavaly hallgattak. A tábor közben szépen terebélyesedik,
fellegvára, az Editions de Minuit, ontja a lelkes tanítványok zsengéit, de a
sok újonc eddig még nem nagyon csillogtatja tehetségét.
A legidősebb nemzedék nagyjai 1961-ben nem jelentkeztek fontosabb
szépirodalmi művel, a fiatalabb, de már befutott írók közül viszont többen
öregbítették vagy rontották hírnevüket új regényekkel. Rontott nevén José
Louis de Vilallonga, akinek előző regényéről (L'homme de sang) lelkesen
számoltam be annak idején. A L'homme de Plaisir modoros, anakronisztikus Don Juanja kevésbé meggyőző figura, mint a L'homme de sang republikánus tábornoka; Vilallonga felületesen ír a felületes témáról, mintha
imponálna neki nevetséges society-hőse. Csalódást okoz Pierre Gascar új
könyve is. Le Fugitif; a téma érdekes – egy volt hadifogoly élete a háború
utáni Németországban –, de a szerző kissé női divatlapokba illő módon
dolgozta ki, csak a happy end hiányzik. Érdeme viszont Gascarnak, hogy
nagy és erős a mesélőkedve: különösen hangzik ez a magyar olvasónak,
de a francia regényből ma leginkább a mesélőkedv hiányzik. A francia író
mér, gondolkodik, szerkeszt, mindent csinál, csak éppen nem mesél, nem
szeret mesélni – tisztelet Balzacnak, a nagy kivételnek! – így is volt ez
mindig: a francia fékezi tollát, az önfegyelmet fontos írói erénynek tartja;
a művészetnek szerinte meg kell zaboláznia a természetet, az egészséges,
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hol vidám, hol epés mesélő hajlamot. Bizonyítéknak tán elég, ha Benjámin Constant vagy Flaubert mellett Dickens és Móricz Zsigmond nevét
említem, a franciákkal szemben angolokat és magyarokat.
Francoise Saganban nem csalódunk; ő változatlanul dolgozik tovább
azon a képen, amelyet már első regényében felvázolt: az utókornak, az
irodalomtörténészeknek még kevesebb gondjuk lesz vele, mint Colette-tel
– ne hördüljön fel az olvasó: ezt a hasonlatot, ha túlzás is, dicséretnek
szánom! Egy unalmas és komplexdús amerikai férjen kívül nincs semmi
új utolsó regényében, mely se nem jobb, se nem rosszabb, mint az eddigiek (Les Merveilleux Nuages).
Francoise Mallet-Joris legújabb könyve színesebbé, változatosabbá teszi róla alkotott ítéletünket. A Les Personnages – horribile dictu! – történelmi regény a XVII. századból. Eddig Balzac volt a példakép, és sötét,
de mégis tarka színekben szenvelgő realizmust hirdetett Mallet-Joris aszszony. Most Madame de La Fayette az eszmény, és változik a fény is:
dialógusak, lélekbúvárkodás, pontosabb, klasszikusabb stílus jellemzik új
munkáját, a régebbiek egyenetlenebb, darabosabb, de hevesebb kompozíciójával szemben. Érdeklődéssel várhatjuk a további fejlődést.
Csemegének szántam, a felsorolás végére hagyva, Christiane
Rochefort-t és Noel Devaulxt. Christiane Rochefort pár éve botrányosan
merész szexuális és alkoholista regényével tett szert hírnévre; új regényével bebizonyította, hogy botránykeltés nélkül is jelentős írónő. A Les
Petits Enfants du Siécle egy sokgyermekes párizsi munkáscsalád sivár
életét mutatja be, minden cifrázás, minden irodalom nélkül. A legidősebb
lány mesél első személyben, hol cinikusan, hol érzelgősen, de mindig
hitelesen. Botrány helyett mintha most éppen az erkölcsi célzatot keresné
az írónő: rámutatni a modern tömegek hétköznapjainak ürességére. A
gyengéd széplelkeket felháborító jelenetek itt sem hiányoznak – van itt
minden: ostoba hittantanárnőtől liliomtipró olasz munkásig! –, de ezek a
részletek is szerves részei a központi témának, a szociális és erkölcsi
mondanivalónak. Sikerét a regény részben valószínűleg annak köszönheti,
hogy „más”, hogy nem csak irodalom. Nekünk, népi írókon nevelkedett
magyaroknak ez nem új; engem például Pogány Mária és Rádics József
nagyvárosi munkáslányokról szóló megdöbbentő ankétjára emlékeztetett
(Malteroslányok, Magvető 1958). Akár új, akár nem: Christiane
Rochefort munkáját elsősorban hitelességéért szeretjük, irodalmi, emberi
és szociális hitelességéért.
Nagyobb ellentét, mint a párizsi munkáslány és Noel Devaulx hősei
között el sem képzelhető. La Dame de Murcie az író ötödik könyve.
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Devaulx keveset és lassan ír, s bár Gaetan Picon irodalomtörténetében
már 1949-ben felhívta rá éles szimattal a figyelmet, még ma sem népszerű
író. A fantáziából és az öntudat alatti rétegekből felmerülő témái, pontos,
kiművelt stílusa – ez az ötvözet Henri Thomasra emlékeztet – nem is alkalmas egyébként arra, hogy népszerűséget, közönségsikert szerezzen
Devaulxnak. La Dame de Murcie öt elbeszélést tartalmaz; szenvedélyes,
hóbortos férfiak a főszereplők, állandó harcban állnak emlékeikkel, emlékezetük démoni kísértéseivel. Nem tudnak rendet teremteni magukban,
titokzatos nők, műtárgyak és épületek fenyegetik őket, egy rejtett erotikával, sok álomképpel és kevés valósággal telített világban: erotika és építészet, az álomvilág különös analógiája. Devaulx szellemi fegyvertárai
Pieyre de Mandiargues és az argentin Borges; könyvének egyetlen hibája,
hogy nemcsak a lapszám szempontjából vékony: túl hamar elillannak az
álmok, szétfoszlanak mesterien felvázolt hangulatképei. Bővebb, nagyobb
lélekzetű munkát várunk Devaulxtól.
A színházi életről és a költészetről külön kellene beszámolni, nagyon
mostohán bánok velük évenkénti Szüreteimben; vigaszul legfeljebb az
szolgálhat, hogy ezeknek a műfajoknak nem beszámolót, hanem tanulmányt kell szentelni. Annyit azonban mindenesetre illik megemlíteni,
hogy Ionesco mellé felsorakozott már egykét tehetséges avant-garde színdarabíró, Francois Billetdoux és Arrabal. Billetdoux a modern svájciakra
emlékeztet; a spanyol származású fiatal Arrabal közelebb áll Ionescóhoz,
és egyes darabjai méltán vetekednek már a román mester „anti-théatre”jával. 1961 költői termését nehéz áttekinteni: Edouard Glissant költői
színdarabot írt egy vérbefúlt gyarmati négerfelkelés vezéréről, a zengzetes
nevű Toussaint Louvertyre-ről; Pieyre de Mandiargues az év utolsó napjaiban kiadta érces zengésű, kissé modoros fiatalkori, Jean Tardieu pedig
hol modernül tréfás, hol romantikusan komoly összegyűjtött verseit; kedves és színes új kötettel jelentkezett Leopold Sedar Senghor, Szenegál
köztársasági elnöke; Pierre Emmanuel megénekelte, itt-ott kissé túl könynyen, az evangéliumot; Henri Pichette pedig véglegesen bebizonyította új
kötetével, hogy Les Epiphanies kivétel és tévedés volt, mert ő tulajdonképpen rossz költő.
Összegezésképpen leszögezhetjük, hogy 1961 dzsungeléből kiemelkedik néhány név, melyet érdemes megjegyezni. És ha nincs is minden olvasónak kedve átküzdeni magát az összes fentebb felsorolt könyvön, még
a sietősebbjének is melegen figyelmébe ajánlom Raymond Jean szürke
tökéletességét. Henry Thomas hideg fényét, Noel Devaulx bizarrul csiszolt álmait és Christiane Rocheford cinikusan emberi leckéjét.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Illyés Gyula új versei 196
Illyés Gyula: Új Versek, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1961, 223
1.
Baj lett volna, ha A walesi bárdok megírása után új és új vértanú énekeseket, iker bárdokat, ismétlődő ellenállási balladákat kívántak volna Arany
Jánostól a honfitársai. Messziről visszatekintve valóságos istenáldásnak
hat, hogy néhány évig fiókjában rejtőzött a vers. Hiszen egyéb mondanivalója is volt, hasonló a balladához, de más hangnemben, az érzelmi mutatók másfajta mozgásával a szív óralapján.
A walesi bárdokat Illyés Gyula is megírta a látszatra elütő, lényegében
visszatérő történelmi helyzetről. Kötetben nyilván csak sokkal később fog
megjelenni, talán csak halála után, a század végén vagy más században,
szelídebb arculatú korban. De az új kötet az 1956 őszén kinyomtatott,
világhírű vers nélkül is egyik legsúlyosabb gyűjteménye. Azzá teszi a
rendületlen magyar szemlélőben megélesedett egyetemes filozófiai látásmód. Ingyen kegyelem ez a változás a költészetében, hogy a hittan szavaival éljek; sűrűsödő vére s rendetlen, nehezedő szíve szoktatja rianó, félelmes horizontokhoz, nem holmi nagyotakaró bölcselő szándék. Verse
igazi vers marad: a metafizika éppen csak áttetszik a kép, hasonlat, rím
borostyánkő testén, a gondolat a vers idegszálaiban vonaglik s nem kering
élettelen műholdként a magva körül. Az egykori kijelentő forradalmár
költő hovatovább átváltozik kérdező kozmikus emberré, aki immár nem
pusztai véreinek cselédsorsa, hanem vére: az emberiség fonák nagysága
ellen lázad. Ez ellen azonban tehetetlenül. Nem jut tovább a kérdezésnél,
nem is kell persze, hiszen a Középkor alkonya óta a becsületes, bátor olvasó csak azt kívánja az igazi költőtől, hogy kíméletlenül kérdezzen, könyörtelenül maga s mások iránt, attól se rettegve, hogy kérdései a pokolig
hatolnak s felszabadítják a belső szerveink közé lazán lekötözött, örökéber ördögöket. Illyés éppen azzal szakad el a hamis és hencegő kinyilatkoztatások világától maga körül, hogy – feleletet alig remélve – szinte
eszelősen kérdez, tetemrehívó hévvel, de visszaütő képesség nélkül kérdi
sorsáról, sorsunkról az ismeretlen hatalmakat, amelyek furcsa módon ott
lakoznak a hitetlen ember egében is. Pedig hányszor felmondtak nekik!
Csak most, az új kötet átolvasása után világosodik ki, hogy Illyés monda196
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nivalója az új Bach korszakról mindenestől benne van már megelőző kötetében, a Kézfogásokban, ennek a könyvnek az anyagához sorolva az
Egy mondatot is; az Új versekben – szép egyensúllyal – Illyés már mellérendelt viszonyban szemléli a magyarokat s a többi embert, a milliárdokat, akik mind veszendő, elítélt honfitársaink a magunk alkotta időben.
Ha korábbi költészete, roppant műveltségének a lélegzetvételével kitágította Erdélyi József kezdeményezését az országos magyar cseléd-soron s
valósággal a Márciusi Front kánonja lett, mostani költészete titokzatos
alsó áramlással halott barátja, Szabó Lőrinc felé sodorja. Gyanítható volt
ez már a Kézfogásokban, egészen nyilvánvaló az Új versekben.
Túl egyszerű lenne azt mondani, hogy az öregedés küszöbén Illyésben
is válságba jut a dölyfös reneszánsz elgondolás az emberről. S ezáltal,
közvetve, eltorzult származéka, a kommunista emberkép, amit önkényes
fogalmi párosítással marxista humanizmusnak hívnak. Pedig lényegében
erről van szó, persze százféle árnyalattal aláfestve. Középkori haláltáncokat vetít az űrhódító műszereire hajló, újfajta ember hátterébe, a világért
se kajánságból, cinizmusból, embergyűlöletből, ellenkezőleg! – csupa
tisztelő, megrendült szava van az emberi nemhez, szurkol a győzelméért s
szövegszerűn vállalva a reneszánsz bölcseletet ő is a természet hódító
urának, alakváltó és tisztuló istenek egyetemes örökösének tekinti. Az
istenektől megszabadult utolsó istennek. Csakhogy mit ér a hatalom az
űrben a kilakoltatott t istenek helyén, ha az ember nem tudta elrabolni
egyéni halhatatlanságukat? Illyés nem pöröl a hivatalos ideológiával,
amíg az anyagi lét alacsonyabb köreire vonatkozik. Igaz, hogy „anyagiassága” már itt is, ezen a fokon is a nemesítő mestermunka s a már-már
megszólaló, buzgó szerszámok középkori áhítatával vegyül, ő az egyéni
halált hívja be perdöntő tanúnak e filozófia magasabb becsvágyai ellen.
Milyen siralmas, milyen fonák, milyen hazug az a diadal, amelyen folyton
keresztülizzad a félelem! Mialatt az ember immár metafizikai gátlások
nélkül készül az anyag meghódítására túl a sztratoszférán, egyúttal az
emberi nem pusztulását rettegi ebben a hódításban. Rossz volt félni – már
akinek – az Isten ember-alkotta formáitól, de sokkal rosszabb és megalázóbb, ha az új isten önmagától retteg.
Nem is az anyag felett aratható kollektív győzelem szítja Illyésben a
reményt a menekülésre. Egyedeiben folyton elhull a csillagködökig nyomuló emberiség, nincs kilátás egyéni öröklétre a tejúton. Ha van, gyermekünk, unokánk arcán s mozdulataiban van talán ez a sóvárgott öröklét,
azokon, akik soha ki se mozdultak egy öreg műhelyből, soha el nem szakadtak a családi pajtától, soha ki nem léptek Somogyból, Tolnából. Meg439

halok s velem hal a világegyetem, tör ki a költő, aztán megenyhült kételylyel csak annyit tud hozzátenni: de ha tovább élek, ha tovább élsz, lányom, lányod, lányotok vonásai őriznek, pavlovi reflexek nélkül. Illyés
azonban nem lenne Illyés, ha egy-egy hunyorítással nem adna újabb és
újabb haladékot Istennek, aki talán mégis van, aki halálunk kifürkészhetetlen szándékú szerzője, miközben ránkhagyja fazekas bűvészkedéseinket a matériával. A költő, megszállottan az elmúlás gondolatától, félszemmel embertársai, de félszemmel erre a van vagy nincs Istenre pillantva akar mindenáron bátorságot s méltóságot mutatni.
S a szerelem? Nem segít a szerelem a magából felnagyítva kivetített
csontváz ellen? Nem lehet csókokkal lemosni a belső tekintet szörnyű
röntgenképeit? Illyés eljutott abba a keserves önismereti életszakaszba,
mikor a férfi sejtjei még vadul követelik az újraszületést egy megváltó
szerelem által, de az értelem, utálkozva a romlásán izguló testtől, jól tudja, hogy hiábavaló a pánik, hamis a sejtek jelzőrendszere, a késői szerelemnek nincsen csodatevő méhe, nincs második világrajövetel. Tudja a
konok értelem, hogy a megváltó ölelés ábrándjában csak a test naponta
elvesztett csatái összegeződnek. Bár Illyés valamikor írt egy csufondáros
színjátékot a freudistákról, nekik is akadna bő lélektani táplálékuk (s talán
némi kárörömük) új verseiben a Naplementéről. Lovagias gyöngédségében mélységesen tragikus szerelmi költészet ez, éppen a gyöngédség színezi olyan szomorúvá. Ismerős a hang Vörösmartyból és Babitsból, Illyésé a harmadik.
Van azért elégtétele is az öregedésnek. Tökéletesedik s nem vénül öregedésében egy igazi mester. Ravaszul vagy ártatlanul? – maga se tudná
megmondani; valószínűleg így is, úgy is. S tökéletesedés közben legtöbbször azokhoz az időtlen példákhoz hasonul, amelyeket éppen az idő segítségével lehet igazán felfogni, olykor utolérni. La Fontaine se csinálta volna jobban, se Villon, se Li Taj-po, se Laforgue, se Babits, se a népdal! –
gondolja az olvasó, fel-felvidulva egy szívszorító, sötét vers közepén a
nyelvi remekléstől. Illyés, a szürrealista tanoncévek után, magyar pátoszszal zengő, bőszavú költő lett s ahol kell, máig megtartotta ezt a pátoszt,
de inkább csak az ifjúkori mennydörgések kegyeletes visszhangjaként.
Rövid, vakító lobbanásai, tenyérnyi jégvirágai árulkodnak a mesterségében megújuló költőre.
Válogató legyen, aki ebből a kötetből kiszemezi a javát; az én kísérleti
listám harminc vers fölé rúg. De nem kell hozzá a java, fél-tucat kulcsversből is kihámozható a lírikus látszólag materialista s a marxisták számára mégis használhatatlan, mert ironikus bölcselete az emberről. Írt a
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költő az utolsó években két kulcs-verset a mai magyar sorsról is. Séta az
árnyékommal az egyik – bent van a kötetben s ha jól értelmezem arról
szól, mesteri verses dialektikával, hogy meddig mehet el, olykor ágaskodó, finnyás lelkiismerete ellen, egy magyar ember a maga és hazája s a
jövő érdekében. Középkori költők állították hasonló vitába a testet a lelkekkel, más feloldozással persze, mert ők a végén a lélek mellé álltak,
míg Illyés vitatható morális mentegetéssel azt mondja, hogy „angyaltisztára mos // azonnal az eredmény!”
A másik vers még szorongatóbb; Sötét a címe. Egy útról szól, valahol
vidéken, a sötétben. Nincs benne se borzalom, se lázadás, csak áthághatatlan homály, a „mélyvízi haza” homálya, amelyben mégis lépdelni,
menni kell, segítség nélkül valahová el kell jutni. Kinek, két gyaloglónak?
Igen, két magára utalt gyaloglónak. Kinek, egy népnek? Igen, egy magára
utalt népnek. A vers az Élet és Irodalom 1960. szeptember 23-1 számában
jelent meg. Hiányzik a kötetből.
Ez a nagy könyv, az Új versek, meg van cenzúrázva.
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LEHOCZKY GERGELY
Levélváltás egy szerkesztői túlkapásról 197
Nem kívánok egy könyvismertetésnek különösebb fontosságot tulajdonítani, éppen ezért levelemmel nem az Új Látóhatár július-augusztusi számában „Egy irodalomtörténeti dokumentum” cím alatt megjelent, Babits,
Juhász és Kosztolányi levelezését tárgyaló könyvismertetésembe került
értelemzavaró változtatások miatt zaklatom a Szerkesztőséget, hanem egy
olyan változtatás és egy olyan szerkesztői megjegyzés miatt, amely ellen,
úgy érzem, tiltakoznom kell, mert nem engemet sért, hanem századunk
egyik legnagyobb költőjét: Babitsot!
Igen, eredeti szövegemben ez állt: Babits Mihály, „századunk egyik
legnagyobb költője”. Ezt, Szerkesztő Úr, „egyik nagy költőnk”-re változtatta. Magában véve, ez a kis változtatás nem jelent sokat, legfeljebb anynyit, hogy Szerkesztő Úr nem lelkesedik annyira Babitsért, mint én. De a
378. oldal alján olvasható lábjegyzet már egészen más megvilágításba
helyezi ezt a változtatást.
Könyvismertetésem szövegében Kosztolányi Babitshoz írt egyik levelét idézem, amelyben Karinthy számára kér 500 pengős segélyt a Baumgarten alapítványból. Szerkesztő Úr idézetem után csillagot tesz, és a lap
alján, lábjegyzetben a következőket írja:
„Hadd említsük itt meg Füst Milán érthetetlen, sorozatos mellőztetését:
Kosztolányi egyik-másik levelében szinte már könyörög Babitsnak, hogy
Füst Milánt is segítse a Baumgarten alapítványból. Hiába: Babits – mint
Nagy Lajos önéletrajzának második kötetéből (A menekülő ember, 442443. oldal) is megállapíthatjuk – inkább a maga közvetlen körét támogatta. Szívünk elszorul, ha meggondoljuk, mennyivel szegényebb volna ma
irodalmunk, ha Füst Milán a háborúban együtt pusztul kézirataival, vagy
bámulatos másodvirágzása nem menti a menthetőt. (Szerk.)”
Bizony, erre a gondolatra az én szívem is elszorul, mert én is nagyon
szeretem és tisztelem Füst Milánt. Irodalmunk ma valóban sokkal szegényebb volna, ha ez a nagy író kézirataival együtt pusztul a háborúban.
Ebben tökéletesen egyetértek Szerkesztő Úrral. Csak azt vagyok képtelen felfogni, hogy miként lehet ebbe a kérdésbe belekeverni Babits Mihályt? Ő akarta volna, hogy Füst Milán kéziratai, de ha lehetséges, még
maga Füst Milán is elpusztuljon? Ez, ugye, valószínűtlen. Mint ahogy azt
se hinném, hogy a Baumgarten díj elmaradása és Füst Milán háborús vi197
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szontagságai között valamilyen összefüggés lehetne. Ezt, feltételezem,
Szerkesztő Úr sem hiszi. De akkor miért sugalmazza ezt a gondolatot?
Babits Mihály a maga közvetlen körét támogatta? Ez az állítás természetesen valamivel komolyabb bizonyítékokra szorul, mint a középszerű
Nagy Lajos sértett vádaskodásaira. Persze való igaz, hogy Babits gyakran
tüntetett ki magához közel álló írókat és költőket is. Ennek az a magyarázata, hogy elsőrangú írók és költők álltak hozzá közel. Vagyis nem azért
tartotta őket érdemesnek a Baumgarten díjra, mert közvetlen köréhez tartoztak, hanem azért tartoztak közvetlen köréhez, mert érdemesnek tartotta
őket a magas kitüntetésre.
Kosztolányi Dezső két levelet írt Babits Mihálynak Füst Milán Baumgarten díja érdekében, ő azonban tudta, hogy Babits helyzete nem könynyű, mert így fejezte be egyik levelét: „Én, kedves, nagyon szeretett barátom, nem akarok itt mellette (Füst Milán mellett) kortesbeszédet mondani.
Fölöslegesnek is érzem. Hiszen te is éppúgy ismered őt és helyzetét, mint
magam. Aztán egyáltalában nem ismerem az alapítvány lehetőségeit s a
körülötte dúló ádáz harcot. Csak arra kérlek, gondolkozz róla és határozz,
belátásod szerint.”
A Baumgarten díj kurátorának lenni, bizony nem lehetett
irigylésreméltó. Kitűnik ez Babits Mihály válaszából is: „Úgy érzem, közölnöm kell veled – még mielőtt a Baumgarten alapítvány ezidei évdíjasainak névsora hivatalosan is nyilvánosságra kerülne – azt a rám nézve is
szomorú hírt, hogy Füst Milán neve, sajnos, megint nincs a névsorunkban. Jól tudod, hogy őt nem volt szükség külön emlékezetembe ajálnod;
tudod, hogy a díjra már tavaly is méltónak tartottam s változatlanul annak
tartom. Meg kell mondanom, hogy az ő nevének elejtése volt, ami a díj
ezidei odaítélésénél nekem úgy, mint kurátortársaimnak a legsúlyosabb
belső nehézségeket okozta s még közvetlen a döntés előtti percekben is
foglalkoztatott.
De a dolog nem tisztán rajtunk állott, s tanácsadó testületünk tárgyalásai nagyon sok különböző szempontot kényszerítettek figyelmünkbe. Maximum 5 szépirodalmi díjat adhatunk ki (a többi a kritikusoknak lévén
fenntartva), s az öt közül három a tavalyi évdíjak tiszta meghosszabbítása.
Ami hely maradt, annak betöltésénél olyan tekintetek döntöttek, amiket
nekem is mindenképpen akceptálnom kell, s amiket te is könnyen föl
fogsz ismerni, ha a kész lista előtted lesz (anyagi viszonyok, különböző
generációk tekintetbe vétele, stb.).”
Nem hinném, hogy bárki is nagyobb hozzáértéssel, nagyobb lelkiismeretességgel és a magyar irodalomhoz való nagyobb hűséggel tudott volna
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a Baumgarten díjjal sáfárkodni, mint Babits Mihály. Természetesen, néha
még ő is tévedhetett, de azt állítani, hogy „inkább a maga közvetlen körét
támogatta”, vagyis, hogy részrehajló, pártos és elfogult volt, olyan rágalom, amely Nagy Lajos részéről nem lep meg, de amelyet az Új Látóhatár
szerkesztősége semmi szín alatt nem tehet magáévá.
De nézzük csak meg, ki is részesült Baumgarten díjban 1930-ban, tehát
abban az évben, amikor Füst Milán, Kosztolányi közbenjárása ellenére is
kimaradt, öt díjat lehetett kiadni. Íme az őt név: Juhász Gyula, Krúdy
Gyula, Tamási Áron, Tersánszky Józsi Jenő és az elhunyt Tóth Árpád
(Idézem: Babits, Juhász, Kosztolányi levelezéséből, 328. old., a 212. levél
jegyzete.) Van-e, Szerkesztő Úr szerint, az itt felsorolt öt író és költő között akár egy is, aki érdemtelen lett volna a Baumgarten díj anyagi és erkölcsi támogatására? Szerintem csak bámulni lehet a harmincegy évvel
ezelőtti ítélet helytállóságát. És vajon hányán tartoztak Babits „közvetlen
köréhez”? Juhász Gyulát, a nyomorgó fiatalkori barátot kivéve, tudomásom szerint egyiktik sem.
Úgy vélem, kimutattam, hogy milyen igazságtalanok volnának Szerkesztő Úr Babits ellen emelt vádjai, ha Füst Milán nem kapott volna Baumgarten díjat. De vajon mivé lesznek ezek a vádak, ha azt is meggondoljuk, hogy Füst Milán kapott Baumgarten díjat? Kétszer! 1932-ben, és
1935-ben (Babits, Juhász, Kosztolányi levelezése, 325 old., a 206. levél
jegyzete).
Természetesen tudom, hogy a szerkesztőnek joga van bármely szöveget bármilyen lábjegyzettel ellátnia. Mégis nehezen tudom elviselni, hogy
erre a Babits Mihály becsületébe gázoló jegyzetre éppen az én könyvismertetésem adott alkalmat.
A Baumgarten díjról érdemes volna valaki hozzáértőnek tanulmányt,
vagy akár könyvet is írnia. Nagyon érdekes téma. De lábjegyzetben tárgyalni a kérdést, és ebben a néhány sorban Babits Mihályt alaptalan vádakkal illetni: ez - hogy nagyon mérsékelt legyek - fölösleges.
Vagy talán így kívánt megemlékezni az Új Látóhatár Babits halálának
huszadik évfordulójáról?
Babits iránti tisztelettel, az ő híve:
Lehoczky Gábor
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BIKICH GÁBOR
Levélváltás egy szerkesztői túlkapásról 198
Olykor-olykor szívesen vitatkozom. Kivált barátaimmal. Ellenségeinkkel
szemben mindig némi kíméletre fanyalodunk. Én legalább, valahányszor
érdekeik, elveik, elfogultságaik otromba páncélzatában megpillantom
őket, amint egy másik világból botolnak-loholnak felém, és sisakjuk orrukra nyomott rostélya mögött mintha látnám aljas, mogorva arcukat,
egyszeriben megszánom őket és magamat is, aki az ő szemükben nyilván
olyannak látszom, mint ők az enyémben. De baráti kézben vidáman csillan, eleven szikrát vet a vítőr, s ha vért fakaszt, az is csak piros virág.
A bírálat csak egyik formája a szeretetnek. Lehoczky Gergely levelét is
annak veszem, és a műfaj szabályai szerint igyekszem neki megfelelni.
Lehoczky Gergely a mások írásába habozás nélkül belekontárkodó, ártatlan mondatok nyakát és értelmét véres kézzel tekergető, nagyképű és
felületes szerkesztő-diktátor ellen kiált. Ezt helyeslem. Nyilván azért,
mert a magam szemében még nem láttam meg a gerendát. De ne tréfával
üssük el védelmemet. A szerkesztői jegyzetemmel csúffá tett cikket szerzőjének egy levele kísérte e hozzám intézett szavakkal: „Esetleges kisebb
hibák vagy becsúszott magyartalanságok kijavítására, ha már nincs időd
lapzárta előtt értesíteni, felhatalmazlak – sőt kérlek.”
Sajnálom, hogy ennek az előlegezett bizalomnak nem sikerült megfelelnem. És ennyivel, ha nem baráti vitát folytatnánk, be is érném. De ki
tudja, hogy olvasóim között nincs-e olyan barátom, aki szerkesztőségünk
életét kevésbé ismervén, bővebb magyarázatot is vár, mint Lehoczky
Gergely?
A magamfajta szerkesztő nem azért javítgatja a gondjaira bízott szövegeket, mert azt hiszi, hogy szerzőiknél hivatalból többet tud, vagy mert
rögeszméit régóta kánonná emelvén, azt, amit ő maga csinál, már végképp a jó egyetlen szinonimájának képzeli, hanem azért, mert ismeri az
idegenben hányódó író sorsát, aki nem „alkotóházakban” csiszolgatja
mondatait. Tehát csak olyasmit javít ki – azt is csak akkor, ha a személyes
eszmecserét földrajzi távolság, a levélbelit pedig időhiány akadályozza –,
amit nézete szerint az író maga is kijavított volna, ha művén megszáradhat a tinta, mielőtt a postaláda elnyeli előle.

198

Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 1. számában.
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A kijavít ige kizárólagos használata így is szerénytelenségre vall: olykor a megváltoztat vagy az elront éppenúgy megteszi. E szerénytelenséget
azonban alighanem vállalom. Nem személyes tévedhetetlenségem tudatában, hanem azért, mert nem valószínű, hogy az olyan átlagos szerkesztő,
aki a szövegek vizsgálatában némi jártasságra tett szert, az efféle munka
melléktermékeként jelentkező nyelvészkedő rigolyákat tudatosan irtja
magából, könyvekhez is immár könnyebben jutván, ötleteit mindig ellenőrzi, és nem szeretete híján, hanem feladata szerint kívülálló, többször
rontson, mint javítson.
Az én szerkesztői tevékenységemnek Lehoczky Gergely szerint mégis
„értelemzavaró változtatások” a gyümölcsei. A szóban forgó könyvismertetés értelmét zavaró változtatások mindegyikével sajnos nem untathatom
az olvasót. Hangsúlyozva azonban, hogy szerkesztőségünk irattárában
bárki megvizsgálhatja az egész eléktelenített kéziratot, néhányat mégis
hadd hozok föl. Nemcsak a magam, hanem az Új Látóhatár valamennyi
munkatársának a védelmében is, akikről Lehoczky Gergely levelét olvasva meg azt hihetnők, hogy tulajdon cikkeikhez a nyersanyagon kívül
mitsem szállítanak. Hiszen ha én eszelős átgyúró vagyok, nekik okvetlenül gyúrható viaszból vagy agyagból kell lenniök. Pedig, a nyomdából
visszakerült kéziratokat szemügyre véve, jobbára csupa olyan apró-cseprő
simításra akadok, mint az alább következőkre a vitatott könyvismertetésben.
Egymástól szétszakadó helyett – mivel valamitől csak elszakadni lehet,
szétszakadni legfeljebb bombától – ezt írtam: egymástól elszakadó.
Kibontakozik saját költői világuk: e mondatból a helyesen inkább tárgyi tulajdont jelölő saját szót kihúztam, mert amúgyis nélkülözhető.
Suta és ügyetlen lesz (wird) helyett ezt írtam: sutává, ügyetlenné válik,
néhány bekezdéssel tovább helyett pedig ezt: néhány bekezdéssel odább.
Néha szűk és nyomasztó ez a táj három poéta számára helyesen így
szól: ...a három poétának. A számára ugyanis vagy hármas viszonyt tételez föl: x ad valamit y-nak z számára; vagy, noha az előbbi esethez hasonlóan, valóban számot: kenyeret vételez tíz fő számára. E második lehetőség az idézett mondatban félreértést is okozhat, mivel még azt is hihetjük,
hogy a tájat csak azért érezték szűknek, mert egy dudás helyett hárman
voltak hozzá.
A magyar ugarra való szitkozódást, a magyar ugarra szórt szitkozódássá változtattam, egyrészt, mert népünk inkább árnyalatos, konkrét igéivel
él, mint viszonyszavakkal, másrészt mert a való használata az egész kifejezés értelmét bizonytalanná teszi, hiszen azt is hihetem, hogy olyan szit446

kozódásról hallok itt, amilyen még kaszárnyába vagy istállóba sem való,
hanem egyenesen ki az ugarra.
Utolsónak említek meg három valamivel lényegesebb változtatást.
Kettő közülük Juhász Gyulára vonatkozik, aki Lehoczky Gergely szerint
„mintha már pályája kezdetén érezné, ... hogy sosem jut el a teljes kibontakozásig”. Ezt az önkényes, pontatlan kijelentést nem hagyhattam a szövegben, hiszen nem sejtheti, nem álmodhatja senki, hogy mi lett volna
Juhász Gyula juhászgyulaságánál teljesebb kibontakozása. Legföljebb a
költőnek arról a szubjektív érzéséről beszélhetünk, hogy nem tud majd
kibontakozni. Akkor viszont ekként: J. Gy. úgy érezte, hogy sosem jut el
a teljes kibontakozásig. Töröltem a Juhász Gyula édesanyjának szentelt
megindító szavakat is. Föltételeztem ugyanis, hogy Lehoczky Gergely
nem juthatott a szegény Juhász Illésnével foglalkozó újabb közleményekhez (Féja Gézáéhoz, Eőrsi Júliáéhoz), és így arról sem tudhatott, hogy ez
a szerencsétlen édesanya milyen szörnyű testi-lelki rabságban tartotta
gyönge akaratú gyermekét.
Egy Babits Mihályról szóló mondatának módosítását Lehoczky Gergely külön szememre hányja. Az ő szövegében ez állt: „Ha (Babits) nem
századunk egyik legnagyobb költője lett volna, bizonyára mint nagy filozófusról emlékeznénk róla.” Az én változatom: „Ha nem egyik nagy költőnk lett volna, talán mint filozófusról emlékeznénk róla.”
„Századunk egyik legnagyobb költője” – noha felsőfokban – kevesebb
dísz ennél: „egyik nagy költőnk”. Szeretetünket, megbecsülésünket nem
akkor mutatjuk ki helyesen valaki iránt, ha egy áttekinthetetlen lista élére
invitáljuk. Az efféle dicsőség inkább díszlövés - hogy ne puffogtatást
mondjak –, magvatlan lőpor, mely annak a fülébe durrant legvastagabbat,
aki az ágyút elsüti. Mert Lehoczky Gergely nyilván megvizsgálta századunk összes legnagyobb költőjét, mielőtt értékítéletét megszövegezte, de
az olyan szegény, műveletlen magyar olvasó, amilyen magam is vagyok,
hiába kullog utána. Ezért az egy mondatért talán nem is érdemes. Ha Babitsot egyik nagy költőnknek nevezem, minden nagy magyar költő, tehát
Arany János és Vörösmarty Mihály mellé is helyezem. Több babér nem
férhet el homlokon.
A mondat másik felén azért enyhítettem, mert nem állíthatunk semmi
bizonyosat arról, ami csak lehetett volna, de nem volt. Ha nem lett volna
költő, talán filozófus lesz Babits. De éppúgy lehetett volna matematikus –
egyik kisebb tanulmányában valóságos szerelemmel szól a számtanról, és
Karinthy sem véletlenül keresztelte a Danaidákat matematikai költeménynek – vagy bíró, mint az apja. Ha pedig nem tudjuk, mi lett volna,
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azt sem tudhatjuk, hogy e nem ismert foglalkozás után milyen díszsírhely
várta hiába. Lehoczky Gergelynek joga van ezekről a kérdésekről álmodoznia: mondata ezért nem törölhető; de megfelelnie rájuk nincs: ezért
kellett módosítani.
De térjünk át a vádak derékhadára, visszaforogva szépen a szeretet és
bírálat iker-csillagzata alá. Valóban Babits Mihály becsületébe gázoltam
volna? Ha törvényerőre emelnök azt a nézetet, hogy akit szeretünk, azt
nem bírálhatjuk, akkor is csak szeretetem híján érhetne gáncs. De ilyen
elvet ki fogadna el? Nemcsak szüleinknek és tanító mestereinknek kell
minket, noha szeretnek vagy tán éppen azért, szüntelenül bírálniok, hanem nekünk is bírálnunk kell még szeretett szüleinket, tisztelt tanárainkat
is, hiszen a tekintély elve magunk előtt vakítaná meg a tükröket, s ha az
apák igaz fényét hazuggá homályosítja, a fiúk szívében tüzet és fényt fojt:
az eleven szeretetet, a valódi tiszteletet betegíti tapintattá vagy számítássá.
Babits Mihály költészetéről többször írtam, olykor talán pontatlanul
lelkes szavakkal is. (Legutóbb az Új Látóhatár első évfolyamának 144.
oldalán.) Ha irodalom-politikájáért, melynek a Baumgarten díj kiosztása
csak egyik megnyilvánulási formája volt – hogy ne legfélelmesebb fegyverének mondjam –, kárhoztatom, ebben még nincs okvetlenül több sértés, mint Szabó Lőrincnek e képzeletben Babitshoz intézett félsorában:
„Láss már, égi Vak!” Sőt, az a kritika, amellyel működésének egyik fejezetét illetem, csak növeli a másiktól, az örökkévalóság szemszögéből fontosabbtól meg nem tagadott hódolatom hitelét.
A holtakat bírálni persze könnyű. Mit tudhatjuk mi ma, hogy azt, aki
már sohasem fellebbezhet, milyen kusza hínárok kötözték, amíg élt, milyen babonázó hajszálak, milyen baráti hálók; a jóság, a tapintat, a hiúság
micsoda varsáiban vergődött, és hogy hány fa állta el előle az erdőt? Hiszen mindezt azokról sem tudhatjuk igazán, akikkel nap mint nap együtt
töltjük szolgálati időnket a földön. Sokszor hát magam is így szólok magamhoz: könnyen hányod te Babits szemére ma, hogy annak idején nem
József Attilát ültette maga mellé. A történelem azonban az ítélet legsúlyosabb formáját gyakorolja: számba veszi az eredményeket, fölsorolja a
tényeket. A tények pedig legtöbbször kegyetlenek.
Lehoczky Gergely is tényeket vág a fejemhez, de, fájdalom, csak közismerteket. Magam is hallottam például, hogy nagynehezen Füst Milán is
megkapta a Baumgarten díjat. Mellőzéséről mégis joggal beszéltem, hiszen semmiképpen sem kapott olymérvű támogatást, erkölcsit sem,
amely, nemhogy személyét megillette, hanem művének alkotásában, illetve kinyomtatásában segíthette volna. Rossz néven vett jegyzetemben,
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igaz, egy kissé tömören fejeztem ki magamat, mégis abban a reményben,
hogy az átlagos műveltségű olvasó könnyen megleli az összefüggést Füst
Milán mellőztetése és kéziratainak elpusztulása között. Ha ugyanis e kéziratokat idejében kiadják – erről pedig a magyar irodalmi élet akkori vezetőinek kellett volna gondoskodniok –, föltehető, hogy a nyomtatásba mentett szövegek több példánya túléli a második világháborút, sőt, mint oly
bámulatos tapintattal szokás mondani: „a felszabadítással kapcsolatos
eseményeket” is.
Tetszetős érv öt kitűnő díjazott író nevének felsorolása. Füst Milánon
és másokon azonban nemcsak az ő rovásukra lehetett volna segíteni. Lehoczky Gergely nyilván tudja, hogy nemcsak Baumgarten díj, hanem segély is volt. A pénz pedig, ezt mindnyájan tudjuk, ha ily nyersen nevén
nevezve talán szaga is van, az Arany János megénekelte független nyugalomra váltva bizony szárnyat ad a szellemnek. Nagy Lajos például Kiskunhalom című kitűnő művét véletlenül éppen akkor írta, amikor Ambrus
Zoltán erélyes közbenjárására végre Baumgarten díjat kapott, és egy
egész évre megszabadult nyomasztó gondjaitól.
Lehoczky Gergely azonban nem helyesli, hogy Nagy Lajosra, vagy,
mint ő mondja: „a középszerű Nagy Lajos sértett vádaskodásaira” hivatkozom. Nagy Lajosnál kedvesebb íróm nekem is lehet, de középszerűnek
azért nem nevezném. Nyilvánvaló ugyanis, hogy ez az élet harcába oly
sok hátránnyal indult férfiú irodalmunknak a századfordulótól a második
világháborúig tartó fényes korszakában sem halovány csillag. Írásaiban
korának legalább egy arcát tökéletesen visszatükrözi; novellái között
olyan remekművek is vannak, mint a Blúzkirály vagy az Egy délután a
Grünirodában. De nem ez itt a fő bökkenő. Én azt hiszem, hogy valaminek az igazsága nem attól függ, hogy ki mondja ki. A tanú vallomását
inkább a tényekkel, mint a tanú személyével kell egybevetni. Lehoczky
Gergely szavaiból viszont arra a furcsa következtetésre juthatunk, hogy
csak lángeszű tanú érdemel hitelt. Vagy az a baj szegény Nagy Lajossal,
hogy sértődött volt? Lehoczky Gergely ne tudná, hogy a semleges tanú
csak elvont, elméleti fogalom? Vannak ugyan tárgyilagosságukat nemzeti
kiváltságként ápoló népek, okos, okfejtő szellemek, akik a kárvallott tanúskodásában akkoris tamások, ha az oly kézzelfogható, mint a púp a
fejbevert fején. Engem például korántsem hallgatnának meg Budapest
ostromáról, mivelhogy megéltem és kellemetlen emlékeim kedvezőtlenül
befolyásolhatnak. Éljen tehát a tárgyilagos tanú, akit - mert jelen sem volt
- a tények sem téríthettek el a rációtól. Nekem azonban már késő a segítség: nehézkes, balkáni elme maradok. Még a sértődött Nagy Lajost is
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meghallgatom. Nem azt nézem, hogy ő-e a sértett, hanem azt, hogy valóban érte-e sérelem. Már pedig, ha a Baumgarten alapítvány Basch Lóránt
szerint is „az írók függetlenségét volt hivatva előmozdítani, nemcsak materiális, hanem morális értelemben véve, függetlenséget azoktól a tényezőktől, amelyek az alkotó író művészetét és a kritikus szabadságát mindenütt és minden időkben irányitani akarjak és korlátozni tudják” – akkor
az a Nagy Lajos, akibe minden eszközzel belé akarták fojtani egy halálraítélt kor irodalmi kritikáját, joggal érezhette magát kisemmizettnek, amiért a díjazottak közül kimaradt. Meg is kérem az olvasót, hogy Nagy Lajosnak azt a szöveget, amelyikre kifogásolt jegyzetemben hivatkoztam,
most idézhessem is.
„Siralmas helyzetben a Baumgarten alapítványból kértem segélyt.
Basch úr Babitshoz utasított. Zavartan dadogta el, hogy csak egy háromszáz pengős segélyt tud még kiadni az alapítványból, több pénzé nincs,
azért a segélyért is jelentkezett már József Attila, csak ő még nem döntött.
Hát ebben az esetben nem akartam győzni Attilával szemben, lemondtam
a segélyről. A kurátoroknak nem hittem el, hogy nem tudnak még egy
segélyt folyósítani. Fel voltam háborodva magatartásukon. Vad ötletek
jártak az eszemben: leleplezni az alapítvány viselt dolgait, cikket írni,
Babitsnak szigorú levelet írni s effélék. A dühből eredő ötleteimet azonban nem szoktam megvalósítani. Kíváncsi voltam mindenesetre, hogyan
is kezeli az alapítvány a segélyosztást. Említettem már, hogy a díjakat is,
a segélyeket is a Hermes bank fizette ki mindig. Volt egy ismerősöm a
banknál. Megkértem, hogy állítson vagy állíttasson ki egy jegyzéket a
segélyekről. A jegyzéket megkaptam és abból megtudtam egyet-mást.
Például Schöpflin Aladár, amelyik évben nem volt díjas, kétezer pengő
évi segélyt kapott. Pedig neki állása volt a Franklinnál, a Nyugat színházi
rovatát szerkesztette, illetve írta, és fordítással is rendszeresen keresett
pénzt. Egy másik fiatal író, ha segélyt kért és kapott, az ezer pengő volt.
Török Sophienak is kiutalt az alapítvány hatszáz pengőt. Török Sophie
pedig a Babits felesége volt, és Babits az alapítványtól a kurátorságért
jelentékeny fizetést vett fel...”
Folytathatnám. Vagy idézhetnék mások szövegéből. De talán ennyi is
elég eldönteni, hogy valóban „alaptalan vádakkal illettem-e Babits Mihályt”, aki, különben érthető és általános emberi gyöngeségből – most
megismétlem – inkább a maga közvetlen körét támogatta.
Mindezek után pedig hadd ismerjem el alaki, sőt Kosztolányi szavával
élve: alaki tehát lényegi hibámul azt, hogy Lehoczky Gergely írásához a
magam szakállára egyáltalán megjegyzést fűztem. Lehoczky Gergelynek,
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noha most ő a sértett, igaza van. Valakinek, persze nem nekem, hanem
„valaki hozzáértőnek” majd föl kell dolgoznia a Baumgarten pör egész
anyagát. Hogy ekkora fába ily hebehurgyán, egy megjegyzésnyi fejszével
belevágtam, csak naív buzgalmam mentheti, azon kívül, hogy szerkesztői
jegyzetemet nem ellenzéki akadékoskodásnak, hanem a szóban forgó cikk
szellemében fogant adatszerű kiegészítésnek hittem. Másszor talán jobban
megy.
Lehoczky Gergely híve:
Bikich Gábor
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MUSTÓ ISTVÁN
Az ellenzék hanyatlása 199
Az Új Látóhatár szerkesztősége, noha nem mindenben ért egyet Mustó
Istvánnal – nem merné például múltidőben, egyértelműen és megfellebbezhetetlenül kijelenteni, hogy Európában ”a nivellált társadalmi biztonság megvalósult” –, cikkének, mely hagyományos, de elavulván értelmüket vesztett politikai fogalmakat tesz helyükre, mégis készséggel ad helyet. A fogalmak tisztázása ugyanis jellegzetesen emigráns feladat volna.
Ki érthetné meg jobban kívülünk Ignazio Silone megjegyzéseit a jobb- és
baloldal jelentésének eltolódásáról, vagy 1956-ról, amikor is tudvalévőén
nem szovjet hadsereg vert le imperialista ellenforradalmárokat, hanem
egy imperialista ellenforradalmár hadsereg vert le magyar szovjeteket
vagyis forradalmi diák- és munkástanácsokat.
Véletlen jelenség, hogy Európában szinte kizárólag konzervatív irányzatok vannak uralmon? Konzervatívak a szó eredeti értelmében: a status
quo őrei, hitvallói annak az elvnek, amelyet a nyugat-német kereszténydemokrata párt választási jelszóként így fogalmazott meg: „Keine
Experimente”. – „Ne kísérletezzünk.”
Paradox tény, hogy a szó etimológiai értelmében véve a kommunista
kormányzati rendszerek sem kivételek.
A jobboldal és a baloldal klasszikus kettőssége feloldódott egy új, egészen más természetű dualizmusban, amelynek két pólusát két szó jellemzi: igen, vagy nem. Az igenlés a fennálló rendet szolgálja, a tagadás a
szélsőséggel azonos. Igent mond, aki nem mond nemet. A bibliai mondás
tehát megfordult: „Aki nincs ellenem, az velem van.” A fennálló renddel
vannak mindazok, akiket a társadalmi tehetetlenségi erő, a politikai közöny, az egyéni érdek, vagy a biztonság keresése nem állít kifejezetten
szembe ezzel a renddel. Riesman rámutatott arra, hogy a modern fogyasztó társadalomban a jólét és biztonság növekedésével arányosan csökken a
politikai érdeklődés. Csökken tehát a tagadók száma is. A közönyösök és
tevékenyek így önkéntelenül önkéntes rend-őrök lesznek, a fogyasztó
társadalom pedig önérdekből belekényszerül egy rend-őr állam keretébe.
Ha ennek az államnak hivatásos vezetői a politikai egyöntetűségre helyezik a hangsúlyt, csak egy kötőjelet kell elhagynunk és rendőrállamról beszélhetünk. Ha a hangsúly a szociális egyenlőségen van; azt mondjuk:
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Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 2. számában.

452

jóléti állam. A hagyományos jobboldal és baloldal fogalma elveszti értelmét. A politikai pártok kivetkőznek ideológiai kényszerzubbonyukból.
A 19-ik század liberális és szocialista elvei között tátongó szakadék két
fala összeér.
Nem véletlen, hogy a svéd szocialisták éppen azzal a jelszóval nyerték
meg a választási küzdelmet a polgári pártokkal szemben, amelyet NyugatNémetországban a kereszténydemokraták a szocialisták ellen alkalmaztak: „Ne kísérletezzünk”. A cél tehát: a status quo védelme. A döntő
szempont: ki védi? Kétségkívül az a párt, amely az előző törvényhozási
periódus alatt uralmon volt. Svédországban a szocialisták évtizedek óta
kormányoznak. Nyugat-Németországban a kereszténydemokrata párt tavaly szeptemberben jutott negyedízben hatalomra.
Ez a tehetetlenségi erő nyilvánul meg a legtöbb európai országban,
ahol szabad választások vannak. Angliában a konzervatív párt háromszor
egymásután győzelmesen került ki a választási küzdelemből. Olaszországban a háború óta a Democrazia Cristiana állítja a kormányt, akár a
középbaloldali, akár a középjobboldali kisebb pártokra támaszkodik. Belgiumban és Hollandiában szintén a konzervatív erők érvényesülnek. Dániában és Norvégiában a szocialisták, akik annakidején forradalmi lendülettel vették át a hatalmat, kormányzásuk évei alatt konzerváló, tehát konzervatív erőkké váltak. Franciaország belső helyzetét komplikálja az algériai probléma, nehéz lenne azonban vitatni, hogy a negyedik, akárcsak az
ötödik köztársaság kormányai belpolitikai és társadalmi vonatkozásban
nem az újító, hanem a megőrző szerepét játszották. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a vasfüggöny mögötti Európában is azok az erők érvényesülnek, amelyeknek viszonylagos mérsékletét radikálisabb belső irányzatok a lenini forradalmi lendület elsikkasztásával vádolják.
Az általános elv mindenütt: megőrizni, fenntartani, kiszélesíteni az eddig elért eredményeket. Ez a tétel magába foglalja a meggyőződést, hogy
eredmények vannak, a tömegek számolnak velük, a tömegekkel pedig
számolni kell. A politikai kisebbség szerepe, amely a status quo megváltoztatására irányult, elvesztette értelmét. A politikai kisebbségi sorsot
csak azok a csoportok vállalják, amelyek a fennálló rend egészének tagadói. Ezeket a csoportokat nem nehéz identifikálni: a nyugat-európai államokban kizárólag a kommunista mozgalmakról van szó, Franciaországban ezenkívül a szélsőséges jobboldali OAS szervezetről. Anakronizmus
volna most, 1962-ben lerántani az álarcot ezekről a csoportokról. Azért,
mert nincs rajtuk álarc. Céljukat – a status quo tagadását – elárulja az a
tényező, mely a tömegek támogatását helyettesíti: a militáns szervezett453

ség. Minél kisebb a társadalmi alap, amelyre a tagadók építhetnek, annál
nagyobb a szervezettség, annál nyíltabb a támadó elem. A szélsőség éppúgy a tömegek politikai közönyére épít, mint az uralkodó irányzatok. Az
igenlők a politikai közönyben rejlő tehetetlenségi erőt, a változástól való
félelmet, a tagadók a változás elutasításától való félelmet próbálják kiaknázni. Nyugat-Európában a második világháborútól napjainkig a tehetetlenségi erő bizonyult maradandóbbnak.
Ennek okai egyetlen lélektani jelenségre vezethetők vissza, amelynek
neve: a kockázattól való iszony.
Kockázatot az vállal, aki többet nyerhet, mint veszíthet. Európa vesztenivalója aránytalanul nagyobb.
Mit remélhetnek az európai országok az olyan változástól, amelyet a
fennálló rend tagadása idézne elő? Kelet-Európában a magyar forradalom
példája megmutatta. Nyugat-Európában akkor derülne ki, ha például
Olaszországban a kommunisták, vagy Franciaországban a jobboldali radikálisok jutnának uralomra. Kiderülne akkor is, ha Nyugat-Németország
átugraná az atlanti szövetség kerítését és közvetlen kiegyezést keresne a
Szovjetunióval. Az esetek mindegyikében megbomlanék a nemzetközi
egyensúly, az európai egyensúly és az érdekelt országok belső egyensúlya. Ugyanez lenne az eredmény, ha a strasbourgi Európa Parlament, vagy
a Közös Piac minisztertanácsa máról-holnapra elhatározná és megvalósítaná az Európai Egyesült Államokat. A tömegek képzeletében a jelen
struktúrája olyan mint a kártyavár: minden szükségtelen érintésre összeomolhat, maga alá temetve az egyéni lét alanyi és tárgyi, jelen és jövendő
biztonságát. A kockázat iszonya tartja hatalmon a konzervatív irányzatokat.
A konzervatív vezetés nem jelenti azt, hogy Európában megállt a történelem. Nem jelenti azt, hogy megszűnt a tervezés, a fejlődés, az előrelátás. Comte jelszava: „prevoir pour pouvoir” új értelmet kapott. A politikai, szociális és anyagi biztonság megőrzése és továbbfejlesztése különösen gondos előrelátást igényel. A gondoskodás szakszerűbb és tökéletesebb, mint azt a 19. század hivatásos gondoskodói és tökéletesítői meghirdették. A fejlődés kivette a szelet a professzionális reformerek és forradalmárok vitorláiból. Az ellenzékiség a fennálló rend kiegészítő tényezőjévé változott, amennyiben nem a status quo egészének tagadását jelenti. Az osztályharc fogalma elvesztette eredeti értelmét. Az osztályharc
prókátorai elévült ügyet védenek.
Az európai szocializmus, mint baloldal válságban van. A szociális
igazság elve általános hitvallás lett: a szociális igazság hirdetői tehát töb454

bé nem próféták. A nivellált társadalmi biztonság megvalósult: a hivatásos baloldaliak alól tehát kicsúszott az ellenzékiség talaja.
Kivéve azt a generációt, amely a nyitott kapukat még mindig döngetni
szeretné; az európai szocialista pártok számot vetettek ezzel a fejlődéssel
és levonták belőle a szükséges következtetéseket. Letértek a tagadó ellenzékiség útjáról és a status quoért felelős, vagy felelősségre éhes támaszai
lettek. Nyugat-Európa legtöbb szocialista irányzata búcsút mondott a politikai kisebbségi sorsnak, szakított az ideológiai csökevényekkel és beállt a
polgári társadalom szolgálatába. A szocialisták korlátozták, vagy teljesen
kivonták a forgalomból a marxista alapokon álló osztályharc tételét, az
államosítás elvét és a materialista, vallásellenes ideológiát. Kifejezetten
elismerték ezzel szemben a szabad piaci vetélkedés jogosultságát és az
úgynevezett kapitalista világgal való védelmi közösség szükségességét. A
szocialista párt meghalt mint világnézeti irányzat és újjászületett mint
tömegpárt. Olyan tömegpárt, amely sem programjára, sem tagjainak öszszetételére nézve nem különbözik semmiben a valamikor kapitalistának
nevezett politikai csoportoktól. Amikor Cousins, a legnagyobb angol
szakszervezet, a Transport and General Workers Union vezetője a legutóbbi brit választások előtt kijelentette: nem annyira a munkáspárt
hatalomrajutása, mint inkább a szocializmus megvalósítása a lényeg, azt
kérdezték tőle: mit ért azon, hogy szocializmus? Cousins zavarba jött és
ez a zavar többet ártott az angol munkáspártnak, mintha egyáltalán ki sem
ejtette volna ezt a szót: szocializmus.
A hagyományos jelszavak értelme szertefoszlott. Az osztályöntudat, a
közvéleménykutatók statisztikái szerint, ma már nem pozitív, hanem negatív képzettársításokat kelt a munkásság gondolatvilágában. Az elpolgáriasodott és ugyanakkor atomjaira bomlott társadalom – amelynek láncszemei nem egyedek, hanem funkciók – egyre kevésbé igazolja a tömegszociológia tételeit. Ortega elméletének helyét a társadalom funkcionális
dinamikája foglalja el. A bérkaszárnyák helyett családi házak épülnek. A
mozielőadások helyett egyre többen maradnak otthon, a televízió ernyője
előtt. A vasutakról és a villamosokról az emberek magángépkocsikra
szállnak át. Mindenki igyekszik egyénileg részesedni a civilizáció tömegcikkeiben. Mindenki a maga egyéni érdekeit védi: ki szeretne ma még a
közösség kollektív öntudatában felszívódni?
Az angol autóbuszsofőrök épp oly kedvetlenül vették tudomásul a
sztrájk meghirdetését, mint a nyugat-német IG Metall tagjai. Nem látták
be: mi hasznuk a sztrájkból? Céljaik többé nem azonosak a szakszervezetek céljaival.
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A nehézipar államosítása többé nem dogma, hanem csak lehetőség a
nyugat-európai szocialista pártok szemében. Lehetőség akkor, ha megold
valamit. Az angol munkáspárt vezetői maguk sem tagadják, hogy a szénbányászat, a National Coal Board 1946-ban történt államosítása nem oldott meg semmit, sőt elhibázott lépés volt. A nyugatnémet szociáldemokraták Bad-Godesberg-i programja ezen a téren alig megy tovább, mint a
hatalmon lévő kereszténydemokrata párt politikája. Ennek legfőbb oka az
a felismerés, hogy a szabad piaci vetélkedés egészséges, sőt szükséges
kelléke a fejlődésnek. Crosland angol munkáspárti képviselő „The Future
of Socialism” című könyvében ez áll:
„Belátjuk, hogy a szabad piaci versengés sokkal hasznosabb jelenség,
mint a háború előtti szocialisták hitték: megakadályozza a stagnálást, elősegíti a kezdeményezést és növeli a fogyasztó jólétét... mivel a fogyasztó
szabadon választhat több árucikk és több elárusító között.”
A Bad-Godesberg-i program hasonló következtetésre jut, amikor magáévá teszi az ismert mondást: „Szabad versengés, ott ahol csak lehet, –
tervezés, ott ahol kell.”
Nem véletlen tehát, hogy az európai szocialista pártok és szakszervezetek egyre hatékonyabban támogatják a Közös Piac megvalósítására irányuló törekvéseket, amelyek célja, hogy Európában szabadpiaci vetélkedésen alapuló gazdasági rendszert teremtsenek. Az angol munkáspárt
disszonáns hangja elsősorban különleges politikai meggondolásokkal
magyarázható. Gaitskell azonban éppolyan hű támasza a nyugati – úgynevezett kapitalista – világ politikai és védelmi szövetségének, mint a
német Wehner, a francia Mollet, az olasz Saragat, a belga Spaak vagy a
norvég Hansen.
A baloldal ellenzéki magatartása – már ahol a baloldal ellenzék – nem
arra a kérdésre ad választ: „Mit kell tenni?”, hanem arra: „Hogyan?”. A
nyugat-európai szocializmus ezzel a status quo lojális híve lett.
A legálisan működő belpolitikai tényezők közül egy sem kíván gyökeres változást. Ha különbségek vannak párt és párt, politikai csoport és
politikai csoport között, ezek Nyugat-Európában főleg a gazdasági hatalom elosztásának és egyensúlyi helyzetének kérdésében merülnek fel. A
kelet-európai kommunista rendszerek központi problémája fokozatosan
ugyanez az egyensúlyi kérdés lesz. Filozófiai zsargonnal azt mondhatjuk:
a politikai tényezők belső vetélkedése nem ontológiai, hanem metodológiai jellegű. Nem elvek határozzák meg a cselekvést, hanem a cselekvés
igazolására alakulnak ki az elvek. A cselekvés a reálpolitikai lehetőségeket kombinálja, a status quo keretein belül. Mivel a reálpolitikai lehetősé456

gek részben lokális, részben tárgyi és alanyi körülmények függvényei,
egy és ugyanazon gyökérből eredő politikai mozgalmak más-más módon
reagálnak más-más adott helyezetek kihívására.
Az európai politikai irányzatok egyszerű hatalmi harcot folytatnak, a
fennálló rend tagadása nélkül. A vezetésre törekednek, forradalmi változás nélkül. A felelősséget kívánják, felelőtlen eszközök alkalmazása nélkül. Tehát opportunisták. Opportunisták, a szónak nem ideologizált, hanem etimológiai értelmében.
Ez a tény legutóbb és legvilágosabban az európai szocialista pártok
1961. október 23-án kezdődött római kongresszusán mutatkozott meg. A
terv az volt, hogy a tíz évvel ezelőtti frankfurti deklaráció helyébe új
programot dolgozzanak ki, amelyben lefektetik a demokratikus szocializmus alapelveit. Nem sikerült kidolgozniok. Senki sem tudta mindenki
számára elfogadhatóan megfogalmazni: mi a demokratikus szocializmus.
Azért, mert nem ontológiai, hanem metodológiai szempontok döntenek.
Nem a „mi”, hanem a „hogyan”. Az elveket szétforgácsolják a reálpolitikai lehetőségek. Azok a lehetőségek, amelyek minden egyes szocialista
párt számára más-más formában jelentkeznek. Egészen más a svéd szocialisták helyzete, akik hatalmon vannak, az osztrákoké, akik a hatalomban
osztozkodnak és az angoloké, aki a hatalom hűséges ellenzékei. A különböző országokban egészen különböző szempontok döntik el a választási
hadjáratok kimenetelét. A pártok éltető eleme az aura populáris, meg kellett tehát tanulniok az alkalmazkodás művészetét. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a római kongresszus résztvevői sem elvi, sem gyakorlati kérdésekben nem jutottak közös nevezőre. A kongresszus közös
határozat nélkül ért véget.
Ugyanez a jelenség tapasztalható a kommunista pártoknál, főleg azoknál, amelyeket nem tartanak hatalmon idegen szuronyok. A szocializmus
válságban van, mint ellenzék és mint baloldal. A kommunista mozgalom
válságban van, mint a status quo tagadója. A nyugat-európai kommunista
pártok általában beilleszkedtek a fennálló rendbe és nem mutatnak túl
nagy lelkesedést aziránt, hogy onnan akár kiebrudalják őket, akár ők maguk fáradjanak a status quo megdöntésén. A második világháború óta
Franciaországban is, Olaszországban is egyik kormányválság a másikat
követte, hiányzott az erős központi hatalom, ingadozott a belpolitikai erők
egyensúlya, mégis: miért nem lázadtak fel a proletár tömegek? Hol maradt a kommunista forradalom?
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A nyugat-európai társadalom és a nyugat-európai kommunisták egymáshoz szoktak. A kommunista párt olyan megszokott kísérője lett az
állami életnek, mint a Mikulásnak a krampusz.
A nyugati kommunizmus a status quo megdöntését hirdeti, de még akkor is vonakodva tesz valamit érte, ha éppen lehetősége van rá. A proletár
forradalom tehát elmaradt, mert a hivatásos proletárokból pártbürokraták
lettek, a pártbürokraták pedig irtóznak a forradalomtól. A pártnak vannak
szavazói, de nincs társadalmi talaja. Nincsenek öntudatos tömegei, amelyek egy forradalom hordozói lehetnének.
A kommunista mozgalom tehát – ha elméletileg nem is, de gyakorlatilag – a politikai opportunizmus vizeire evezett. A tét, amelyért a játszma
folyik, többé nem a társadalmi rend gyökeres átalakítása, hanem a szavazatok arányának növelése, vagy eggyel több mandátum megszerzése a
municipális tanácsokban. S mivel ezeket a mandátumokat országonként
és helyenként más-más módon lehet megszerezni, a nyugat-európai
kommunista pártok – ha összeülnének – épp oly eredménytelenül válnának szét, mint a római szociáldemokrata kongresszus résztvevői. Az olasz
kommunista párt policentrikus hajlamai már eddig is elárulták, hogy a
vasfüggöny nyugati oldalán működő kommunista mozgalom éppúgy elvesztette egységes ideológiai és cselekvési alapját, mint azok a rendszerek, amelyek Kelet-Európában az egység jelszavával külön-külön építik
és szépítik a szocializmust.
Miért?
Mert a forradalmi eszme bürokratái felismerték azt, ami a polgári politikusok között közhely: csak az vállalja a sorsdöntő kockázatot, aki kevesebbet veszthet annál, amit nyerhet. Ahol a kommunisták uralmon vannak, keveset nyerhetnek, de mindent elveszíthetnek. Ahol nincsenek
uralmon: rövidéletű zavarokat idézhetnek elő, amit hosszú távon megkeserülnének. A kommunista mozgalom – kivéve a kínai-szovjet imperializmus nemzetközi politikai vonatkozásait – defenzívába került: saját
helyzetét, hatalmát, vagy szavazati arányát védi, országonként és helyenként más-más eszközökkel, mindenütt úgy és olyan formában, ahogyan
azt az adott körülmények megkívánják.
A kérdés „egy központ vagy több központ?” tehát akadémikus jellegű.
Elvi kihívás arra, hogy a kommunista mozgalom kodifikálja a tényleges
állapotokat, mint ahogy azt az európai szocialisták már megtették.
Az elsőrendű feladat a konzerválás. A hatalom, vagy a mindenkori
helyzet megőrzése, fenntartása és kiszélesítése. A kommunizmus ott, ahol
hatalmon van, ma kifejezetten konzervatív erőt képvisel. Ahol nincs ha458

talmon, ott sem a luciferi tagadás, hanem a mefisztói kétely jellemzi magatartását.
Nem véletlen tehát, hogy Európában kizárólag konzervatív irányzatok
vannak uralmon. Nem véletlen, mert más hatalomképes irányzat nem is
létezik. S ha léteznék, kizárólag a szuronyok hatalmával tarthatná fenn
magát.
A hatalomért nem világnézeti harc folyik, hanem kockázatmentes reálpolitikai vetélkedés. Amilyen mértékben kifinomult a taktikai raffinesse,
olyan mértékben korcsosultak el a stratégiai elgondolások. A politika
megmaradt – Bismarck szavai szerint – a lehetőségek művészetének, a
lehetőségeknek azonban korlátot szab a status quo. A hatalomért vetélkedők tisztában vannak azzal, milyen kockázatot jelentene a keretek áthágása. Ezek a keretek helyzeti előnyt biztosítanak a mindenkori kormányoknak. Az ő érdekét védi a politikai tehetetlenségi erő törvénye. A
közvéleménykutatások eredményei megmutatják, hogy amikor például a
nyugat-német ellenzéki szociáldemokraták Bad-Godesberg-i programja a
szabad piaci gazdálkodás mellett foglalt állást, sok választópolgár így
gondolkozott: „Akkor miért ne válasszam mindjárt Erhardot?”
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Rochestertöl Londonig200
– Dickens születésének százötvenedik fordulójára – 201
Dickens Londona. Dickens népe. Dickens Angliája. S megint elölről,
százszor.
Más nemzeteknek Dickens az angol gémeskút.
Átalakulhat alagcsövezett kertté Magyarország, a gémeskút azontúl is,
örökre ott fog ágaskodni idegen népek képzeletében. Vaduljon akár trópusi vadászterületté Anglia, a külföld képzelete azután is Dickensszel
párosítja az országot. Legalább is Kelet-Európában. A ködnek és füstnek
dickensi a szaga, sűrűsége, a hajókürtnek és harangoknak dickensi a
hangjuk, a pudingnak dickensi az íze, most húzta ki a sütőből, kapualjakban, sikátorokban, temetőkertekben meghúzódva az ő mezítlábas, elhagyott gyermekei dideregnek, ő vezeti rokonok s gyerekek karácsonyi körtáncát. Anglia, London és Dickens fölcserélhető fogalmak.
Amiről elsősorban maguk az angolok tehetnek. Addig mondták, addig
írták, hogy az ország úgy festett bizony, ahogy ő ábrázolta akasztófára
való orgazdákkal, kőszívű uzsorásokkal, kizsákmányolt kóbor gyermekekkel és sípoló mellű munkásokkal, amíg más népek is elhitték. Volt
persze a töredelmes, buzgó beismerésnek, önelégült ellensúlyozásul,
megnyugtató folytatása is. Úgy festett hajdan az ország, mint a legsötétebb Dickens regény, de bezzeg azóta minden megváltozott, most már
minden másképp van! Csakhogy ennek a „másképp”-nek, a megváltozott
világnak már sohasem akadt Dickenshez mérhető, titáni megörökítője.
Csinálhatnak az angolok, amit akarnak: Jo, az írástudatlan, rongyos kicsi
utcaseprő még mindig ott sorvad valahol egy utcasarkon az idegenek képzeletében. Üvegtestű, fémvázas felhőkarcolóival szemem láttára alakul át
London másodrendű New Yorkká vagy második Sydneyvé, de Moszkvától Budapestig Twist Olivér ma is egy híd alatt vacog. S a turista,
200
201

Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 2. számában.
A Franklin Társulat kérésére 1942-ben bevezető tanulmányt írtam Dickens egyik
rokonszenves, jószándékú, de kevéssé sikerült regénye, a Nehéz Idők elé. Dickens
több művének újraolvasása után, tizenegy éves angliai tapasztalattal és valószínűleg a
magam nagyobb emberi és írói tapasztalata alapján is néhány tekintetben a korábbi
tanulmánytól eltérő, de azt hiszem találóbb következtetésre jutottam. Mostani eszszém, valamivel rövidebb formában, a 150. születési évfordulón az Angol Rádió magyar hallgatói felé is elhangzott.
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féllábbal még a befutó vonaton, a taxisofőrben megkönnyebbülten Sam
Weller figurájára ismer. Megkönnyebbülten, mert hiszen szomorú lenne,
ha a szürke jelen rácáfolna a regényes múltra.
Holott maga a múlt is nagyrészt rácáfolt volna „korfestő” regényírójára. Hódolattal mondom, hogy Dickens Anglia helyett öntörvényű dickensi
világot teremtett, amelyben egy nemesszívű, megbántott, örök gyermek
háborgó ékesszólással – gyakran ritmikus prózában – bepanaszolja a rossz
embereket és ellágyul a jóktól. Nagylelkűségbe oltott mítoszteremtő képzelete volt – micsoda két adomány! A korabeli Angliát mások is lefestették az ipari forradalom kohójában, sokkal behatóbban és hitelesebben,
mint ő. S mi lett a regényeik sorsa? Társadalombúvárok, irodalomtörténészek böngészik őket, ahogy parti lakosok kutatnak, keresgélnek egy hajó
kivetett roncsaiban.
Dickens színész vér volt. Egy darabig annak is készült fiatal korában,
próbálgatott a tükör előtt, szavalóleckéket vett, felvételre jelentkezett egy
londoni színházban. Két világrész ismeri már s neki változatlanul szenvedélye a játék, műkedvelő társulatot szervez, turnékra megy, a királyi pár
előtt is fellép. Még ezzel se érte be. A végén felfalta egész társulatát: maga volt a színház, az egyszemélyes társulat. Felolvasó estéin Londonban,
vidéken s az Egyesült Államokban órákon át játszotta, gondos begyakorlással, a regényeit, változó hangokon belebújt alakjaiba, selypített, zokogott, gyilkolt, haldokolt, raccsolt, tájszólásban beszélt s csinálta ezt orvosi
tilalmak ellenére akkor is, amikor már csak injekciók tartották lábon.
Egyik-másik életírója szerint a szó szoros értelmében halálra játszotta
magát.
Ez az első, amit tudnunk kell a megértéséhez. Dickenset, az írót, Dickens, a komédiás vitte, ragadta; ríkató és kacagtató jeleneteket irt regény
formájú melodrámáiban. S minthogy akkori szokás szerint eredetileg havonként, füzetes folytatásokban jelent meg a kapós író, húsz-huszonöt
csattanós felvonásvég is van a regényeiben. Hiszen folyton gondolni kellett a következő füzet vásárlóira! Hónapról hónapra egy-egy hatásos felvonásvég felé tartott s úgy írt az emberekről is, ahogy egy sokoldalú, mohó, vérbeli színész elképzel magának ellenállhatatlan szerepeket. Ezért
olyan könnyen felismerhetők, ezért olyan felejthetetlenek. Ezért lehet
őket átültetni söröskancsóra, cégtáblára, gyufaskatulyára, tubákos szelencére és idegenforgalmi hirdetésre. Miniatűrben vagy életnagyságban. Tüstént a kezdő mondatból rájuk lehet ismerni s az első benyomás egyúttal a
végső is, mert sohasem esnek ki többé jellemző beszédmódjukból, mindvégig pontosan úgy fognak beszélni, ahogy szerepük szerint az olvasó
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elvárja. De az már képtelenség, hogy az olvasóval is szóba elegyedjenek,
emberi nyelven, általános emberi dolgokról, ami feltehető annyi, de annyi
más regényíró alakjairól. Utóvégre a nézők se szoktak felszólni a színészeknek a rivaldára, nem rontják el a pompás karakter jelenetet. Persze
érzelmes melodrámában a komikus alakok rendszerint meggyőzőbbek,
mint a komolyak vagy tragikusak. Dickens újra és újra megírta a két
Gobbót, apát és fiút A velencei kalmárból, Autolycust a Téli regéből,
Malvoliót a Vízkeresztből, Kalibánjai is vetekszenek Shakespearével, de
az ő Lear királyáról félhomályban is lerí a kóc s Cordélia az ő tollán egyszerűen kibírhatatlan.
A másik, amit jó tudni Dickensről, hogy dél-angliai városi gyermek s
egy zilált életű kishivatalnok fia volt. Élete első tíz esztendejét
Rochesterben és Chathamben töltötte, a Temze torkolatvidékén, Kent
grófságban, körülbelül három óra postahajtásra Londontól; a következő
tizet Londonban, szegény emberek, kispolgárok és lecsúszott urak közt.
Örökérvényű közhely, hogy a legtöbb író első húsz évének adósa; Dickens, akiről sokszor elmondták, hogy sohase nőtt fel egészen, talán mindenkinél jobban. Amikor már telt a jövedelméből, atavisztikus ösztönnel a
gyermekkori tájon vett kertes villát, akkora volt az emlékek lenyűgöző
hatalma. Se földesúr, se bányász, se paraszt, se szövőmunkás, se főbíró,
se pap, se tudós, se napszámos, se vasmunkás nem hatolt be mélyen az
életébe a lélekformáló esztendők alatt. Postakocsisok, inasok, halászmesterek, kézművesek, szadista iskolamesterek, szatócsok és egyéb boltosok,
zálog-uzsorások, zúgirászok, ügyvédbojtárok, a jogász világ apró parazitái, kishivatalnokok, írnokok s más körmölők rajzanak körülötte, csupa
olyanfajta ember, akit születése előtt száz évvel is megtalálhatott volna
Rochesterben és Londonban. S végtelen fölfedező csavargásain még pontosan azzal a bűnöző alvilággal találkozott a nagyváros zeg-zugaiban,
amely akasztófára került a 18. századi regényekben, Smolettben, Fieldingben. Tudvalevőleg Dickens ezeken nőtt fel; később már alig olvasott.
(Akárcsak Victor Hugó s Jókai.) Életművének első s mindmáig kedveltebb és hatásosabb felét akár a vasútépítés és parlamenti reform előtt is
megírhatta volna, egy kedélyes, festői, többé-kevésbé feudális Angliában
a postakocsik utasairól, messze-messze az ipari forradalom emberfaló
„sátán-malmai”-tól, hogy Blake, a költő híres hasonlatával éljek. Dickensben nem a személytelen nagytőke szívja el a munkások vérét, hanem ez vagy az a furi nevű bankár szipolyozza a pókhálójába szorult áldozatot, Dickensben nem a gépesítés gázol végig milliók életén, hanem a
szemforgató, kegyes alamizsnaosztók bánnak el egy-egy kiszolgáltatott
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árvával, Dickensben nem a proletárok s osztályuktól elszakadó forradalmárok fognak össze, hogy más legyen a világ, hanem a rossz ember magába száll Karácsony este vagy egy gyermek halottas ágyánál. Mindez,
ismétlem, megtörténhetett volna a 18. században is, Fielding és Hogarth
idején. Dickens vértanúja nem az akkori munkástársadalom, a nemzet
még félig kitagadott fele, hanem a Megkínzott Gyermek. Aki ő maga volt,
mikor apja, családjával együtt, az adósok börtönében henyélt, beadván
fiát inasnak egy kencegyárba. Az író sohase bocsátotta meg szüleinek ezt
a „lefokozás”-t. Pedig mindössze pár hónapig volt munkásgyermek, aztán
visszakerült az iskolába.
S ezzel eljutottunk harmadik tudnivalónkhoz, amely egyúttal Dickens
igazi nyitja. A középosztályhoz tartozott, annak írt, a polgári középosztály
és korlátlan egyéni vállalkozás áttörésének az idején, egyetértve ezzel a
diadallal. Tisztelte a pénzt; büszke volt Anglia roppant gazdasági hatalmára. Ragaszkodott ugyan a feudalizmus hátramaradt kelléktárához, mert
jól festettek a regényeiben, a repkényborította kastélyhoz s a behavazott
falusi templomhoz, de máskülönben szívvel-lélekkel egy emelkedő és
vagyonosodó osztály fia volt. A gróf maradjon csak zsugorodó hatalmával a parkjában, a munkás maradjon csak a szövőszéknél s ne hallgasson
szakszervezeti izgatókra. Esze ágában se volt változtatni az új rend alapjain. Dickens, a radikális és emberszerető író a polgárok szívén akart változtatni, ott a karácsonyi ebéd mellett. Tisztítsátok meg a kolerás sikátorokat, ne hajtsátok munkába a kisdedeket, ne adjátok a gyermekeket tudatlan szédelgők kezére a magániskolákban, építsetek kórházat a gyár
mellé, könnyítsetek óvodákkal a munkásanyákon. Hitványak és ostobák
vagytok, ha nem teszitek; úgy járhattok, mint a francia arisztokraták, felkoncol a „csőcselék”. De arra is nagyon vigyázzatok ám, hogy ne legyen
igazi hatalma az államnak, egyháznak, hadseregnek, szakszervezetnek.
Még a Parlament is csak amolyan történelmi maradvány, tartsuk meg,
mert annyira angol, de tartsuk szemmel. Dickens a humanizált szabad
verseny apostola.
Tudjuk, hová vezetett a verseny. De utolsó másfél évtizedében sejtette
már az elkomoruló Dickens is. Ahhoz, hogy kertelés nélkül, nyíltan beszéljen, nem volt sem eléggé arisztokrata, sem eléggé proletár. De a
„Dombey és fia” megjelenése után mégis szembeszökő a változás. Nem
csak gondosabban ír és igényesebben szerkeszt, mint azelőtt. Észrevehető
a mélyebb szemléleti átalakulás is. Húsz-huszonöt évvel osztályának
hatalomrajutása után Dickens regényei mindjobban elsötétülnek, maga
London is komorabb lesz. Csapongó, derűs írásai egy letűnt patriarkális
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világ tűndérfényében fürödtek a postakürt hangjainál, utolsó regényeit
megmérgézi a vasúti korom, a kincset érő világvárosi szeméttelep; a nevével áldható vagy átkozható, ódivatú bankár pedig eltűnik a személytelen részvény mögött, amelyet már nem lehet szép szóval megtéríteni. Dickens arca ijesztően öregszik, évenként öt esztendőt, ha képről képre követjük a pusztulást. Összekuszálódott a magánélete, roncsolta egy boldogtalan, titkolt szerelem, éppen amikor valóságos nemzeti intézménnyé
szentesítették. De még jobban vénítette az embertelenség abban az általános haladásban, amelyre mint angol s mint polgár olyan büszke volt.
Mi a teendő? Szerette volna beoltani 1860-ba 1830-at: a haladásba az
idillt. Szóljanak a gyárkémények úgy, mint hajdan a postakürt Rochester
és London között! Nem akart változtatni az új renden; elkomorulva, háborogva is csak azt tudta hajtogatni, hogy legyenek jók egymáshoz az emberek. Amit húsz év előtt prédikált, mint fiatal evangélista. Ez a közhely az
ő halhatatlan üzenete a másvilágról. S ez a közhely volt életében a nagy
ereje. Még a megtámadottak is szerették, kitöréseire tisztelő kézszorítással feleltek. Nemesszívű tiltakozása, a megbántott örök gyermek panasza
a keményszívű felnőttek ellen lassan-lassan felszívódott az angol életbe s
megtisztította. Nem a dickensi Anglia tűnt el, mert ilyen sohase volt – a
dickensi világ pedig elmúlhatatlan –, hanem az ipari forradalom és
individuál-kapitalizmus rémségeit irtották ki. Nem látta világosan a nagy,
személytelen összefüggéseket, csak bosszantotta, ha társadalmi és gazdasági vastörvényekkel hozakodtak elő tudósabb barátai. De nem is volt
szüksége efféle ismeretekre. Honfitársai Dickens morális haragját s nem
elméleti tudását, csekély tudását vették magukra, mikor nekiláttak a reformoknak.
Dickensről szóló mesteri tanulmányában Orwell egy ismeretlen történetre utal. Fiatal korában Lenin szerette Dickenset, de amikor kevéssel
halála előtt beült egy színházba, ahol a Tücsök a tűzhelyen dramatizált
változatát játszották, kisétált az előadás közepén, olyan ellenszenves volt
neki a szerző „polgári érzelgőssége”. Érthető. Hiszen az író se bírta volna
Lenin objektív törvényszerűségeit, amelyek igazolják az ember kegyetlenségét embertársai ellen.
Nem akkora tekintély többé, mint életében, bár ma is milliók olvassák
minden nyelven, talán még többen, mint amíg élt. Divat lebecsülni az
angol egyetemeken; az irodalomtudomány mandarinjai szerint nem férnek
össze a nagy regényhagyománnyal groteszk képzeletének a szülöttei, tótágast álló karikatúrái. E hagyomány nevében a mandarinok pillanatnyilag
csak Jane Austen, George Eliot, Henry James, Joseph Conrad és D. H.
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Lavvrence műveit szentesítik. Kár, kár, de Dickens kibírja. Tekintélyi
hanyatlásának mélyebb s megindítóbb oka az, hogy betöltötte, amit radikális küldetésének tartott. S az idő könyörtelen a legnemesebb misszióval
szemben is, ha közhasznú, mindennapi valósággá vált, amely olyan természetes immár mindenki számára, mintha öröktől fogva az élet ajándéka
lett volna. Többé nem érhet senkit afféle társadalmi sérülés érzékeny,
serdülő korában, mint Dickens kiskorú megszomorítottjait.
De igazán nagy írónak csupán másodlagos feladat a társadalmi küldetés, amellyel önként adózik szabad lelkiismeretének. Az ő maradandóbb
feladata, felséges dolga, akárcsak az isteneké, a teremtés. Hogy a szó erejével halandóknál szívósabb alakokba leheljen lelket. Csupa fantasztikus
lelket, különc szokásokkal és szójárással, ha úgy tetszik neki, de elpusztíthatatlant. Van egy érzelgős, korabeli kép arról a karosszékről, amely
örökre megüresedett Dickens íróasztalánál 1870. június 9-én. Körülzsongják, mintha édes gazdájukat keresnék, nyomban felismerhető, elárvult
alakjai. De minek? Nincs szükség a szék urára; nemzedékről nemzedékre
nélküle is ott rajzanak az eleven alakok a lámpafény körül. Twist Olivér
sohasem élt, de ha egy angol ember gondtalan kisfiút lát a kültelken, ma
is rögtön azt gondolja: de jó, hogy ez a Twist Olivér már büntetlenül kérhet másodszor a levesből; Sam Weller sohasem élt, de az idegen utas,
féllábbal még a Victoria pályaudvaron ma is azt gondolja az első londoni
sofőr láttán: kutya legyek, ha nem Sam Weller ül a kormánykeréknél!
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BOGYAY TAMÁS
A hunok története 202
Tranz Altheim, Ceschichte der Hunnen III Kampf der Religionen. (A hunok története III. kötet. A vallások harca.) In Zusammenarbeit mit Ruth
Stiehl. Mit Beitragen von Konstantin G. Cereteli, Norbert Reiter, Erika
Trautmann-Nehring und Walter Wüst. Berlin, Walter de Gruyter & Co.
1961. 322 l. 4 kép.
Franz Altheim munkájának első két kötetét ismertetve már részletesen
elmondtuk, amit a szerzőről és a mű rendszeréről tudni kell. 203 A harmadik kötet az előszóban azzal a meglepetéssel kezdődik, hogy bejelenti, az
eredeti tervtől eltérően a mű nem záródik le vele, hanem még további két
kötet fog jönni. A terjedelem ilyen bővítése önmagában azonban nem
meglepő, mert, épp ennél a kötetnél tán még inkább, mint az előzőknél, az
a benyomásunk, hogy Altheim csak az előmunkálatoknál tart. Ezek az
előmunkálatok rendkívül széleskörűek és nagy távlatokat ölelnek fel,
mondhatjuk túl sokat fognak át. Ha az eddigi köteteknél kifogásolhattuk,
hogy aránylag milyen kevés hely jut bennük a hunoknak, ez a kifogás a 3’
kötetre még fokozottabb mértékben érvényes. Mert mi is szól itt a hunokról?
Mindenek előtt a 14 oldalas „Bevezetés”, amely nagy vonalakban öszszefoglalja az előző két kötet leglényegesebb idevágó eredményeit és még
a harmadikéból is ad némi előzetes ízelítőt. Aztán „A vallások harca”
című első könyv 25 oldalas első fejezete, amely a „Misszió a hunok közt”
címet viseli. Részben ez is csak rekapitulálja a már előzőleg tárgyalt forrásadatokat, de rámutat a nagy vallások összeütközésére a Kr. u. első évezred Előázsiájának és Északkelet-Afrikájának nagy térségében. A
déloroszországi és a kaukázusi hunoknál az egyes keresztény felekezetek
– ariánusok, ortodoxok, monofiziták – versengtek egymással. Iránban a
heftaliták vagy fehér hunok között azonban a buddhizmus és a
manicheizmus is térített. Sőt északon, Szogdiánában Zaratusztra tana, Irán
nemzeti vallása is új erőre kapott. A hunok, mint általában a török nomádok, vallási téren alkalmazkodtak iráni környezetükhöz. A hitvallások
küzdelmének ma már nemcsak írásos, hanem régészeti emlékeit is ismerjük erről a vidékről. Altheim igen érdekes megfejtését adja egy falfest202
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ménynek, amelyet szovjetorosz régészek Pandzsikantban tártak fel. Hitvitát ábrázol Zaratusztra es Buddha hívei között, amelyből az előbbiek kerülnek ki győztesen. A zaratusztrai misszió azonban már nem tudott az
iráni szaszanida birodalom olyan politikai eszközévé válni, mint a keresztény a bizánciak kezében, akik – mint a „Misszió az arabok közt” című 2.
fejezetből megtudjuk – nemcsak az ortodox, hanem az eretnek monofizita
misszió révén is kezdték mind délről, mind északról bekeríteni nagy iráni
ellenlábasukat. Sikerült nekik a maguk szekerébe fogni a természeti csapások következtében pusztító erőként fellépő északi és déli nomádokat.
„A késő-szaszanida kor” című 2. könyv főtémája már kimondottan vallástörténet, éppúgy, mint a 3.-é, amely a „Nesztoriánusok és szaszanidák”
címet viseli. A bizánci birodalomból elűzött nesztoriánusoknak a
szaszanida uralkodók igen kedveztek és így sikerült őket birodalmuk érdekében felhasználni, mintegy ellentámadásra indítani a Bizáncot szolgáló ortodox és monofizita misszió hódításai ellen. Itt kerül ismét szó –
mintegy más- fél oldalon át – a heftalitákra, akiknek a körében a
nesztoriánus térítés komoly sikereket ért el.
A könyv olvasója ezekután voltaképp már nem is tud meg semmi újat
a hunokról. A legtöbbet a nesztoriánusok szerepelnek, sőt ezt a vonalat a
szerzők egész a jelenkorig követik. Természetesen akadnak így is érdekes
részletek, például a „Mérv, a fordítók városa” című fejezetben annak kimutatása, hogy a Khoraszán fővárosában működő nesztoriánus fordítók
közvetítésével a görög Porfüriosznak, a késő-ókori pogányság e kiváló
irodalmi védelmezőjének művéből több eddig figyelemre nem méltatott
részlet maradt fenn arab fordításban. Szinte aktuális hangulatú Rabban
Szauma 1287-88-as európai útjának leírása. Az iráni nesztoriánusok képviselőjét az ottani mongol ilkánok küldték Nyugatra, hogy az Iszlámmal
szemben hozzon lére valamiféle mongol-keresztény szövetséget. Bár az
orientalisták jól ismerik a forrást, Altheimet a teljes német fordításért köszönet illeti. Csak az a kérdés, ki fogja épp „A hunok története” című műben keresni ezt a szöveget. Kevésbé szerencsés a hozzáfűzött történeti
kommentár, mely, H. W. Haussigot idézve, a szaracénellenes kereszténymongol szövetségi kísérletet csak hatalompolitikai szempontból nézi.
Magában a szövetségben az Iszlám fenyegetésével szemben épp a keresztény egység őszinte keresése a megható. Csak mellesleg említjük meg,
hogy Haussig szerint Magyarország legalább az 1260-as évekig „mongol
iga alatt sínylődött” volna.
Egy ilyen magyar vonatkozású baklövés kritikátlan átvétele nem lep
meg, mert Altheim számos magyar kapcsolata ellenére épp ezen a téren
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meglepően tájékozatlan. Az Előszóban ugyan örömmel olvassuk, hogy
Trencsényi-Waldapfel Imre jóvoltából megismerhette Czeglédy Károlynak már első recenziónkban említett „IV.-IX. századi népmozgalmak a
steppén” című kitűnő dolgozatát. Sajnos, csak a kézirat lezárta után. Ha
előbb kerül kezébe, remélhetőleg nem ismételte volna meg a magyarok és
kazárok 6. század végi együttes fellépésére vonatkozó tarthatatlan teóriáját. A legfőbb hasznot azonban szerintünk az jelentette volna neki, hogy
feltárult volna előtte az örmény források kincsestára is. Altheim ugyanis
forrásokat keresve nem állt meg Abesszíniáig, de saját bevallása szerint
nyelvismeret híján nem dolgozta át közvetlenül épp az örmények rendkívül gazdag irodalmát, pedig ezek a hunok sorsát igen közelről szemlélték.
Feltétlenül többet mondhatnak a nagy mű főtémájához, mint a jelen kötet
olyan „melléklet”-nek nevezett fejezetei, mint a „Gótok Indiában?”, „A
modern asszír tájszólások összehasonlító hangtanának vázlata” vagy egy
mai szíriai nesztoriánus alkalmi ódája.
Az a benyomásunk, hogy Altheim valamiképp a „szabad képzettársítás” végzetes befolyása alá került. Társszerzőnőjével együtt látható kedvvel vágnak neki mellékvágányoknak, amelyek a témától csak elvezetnek.
Ilyen mellékvágányok, ez esetben a nesztorianusok, töltik ki az egyes
kötetek elég jelentékeny részét. Ugyanakkor a hunokról nem kapunk öszszefoglalást. Ami róluk szól, tele van utalásokkal elsősorban a szerzők, de
sokszor mások olyan műveire, amelyek talán csak Altheim könyvtárában
találhatók meg így együtt. Egy több kötetes monográfiától épp az összegezést várnánk, azt, hogy feleslegessé tegye az eddig szétszórt anyag utáni nehéz bogarászást.
„A hunok története” ezzel szemben egy folyóirat jellegét kezdi felölteni. Főként az ad neki „periodica” jelleget, hogy a cím csak tág keret, sőt
szinte csak ürügy. Forrásközlés, önálló, a témával csak lazán vagy
sehogysem összefüggő dolgozatok, bibliográfiák szinte állandó rovatokká
váltak. A mostani kötetben mindehhez a végén egy erősen személyes ízű
vitarovat-féle is járul. Annyi bizonyos, hogy „A hunok története”, ha az
eddigi módszerrel és rendszerrel folytatódik, esetleg meg az 5. kötettel
sem tud befejeződni. De kérdés, hogy öt vagy hat kötet fog-e az olvasónak olyan világos és átfogó képet adni, mint 1953-ban Altheim „Attila
und die Hunnen” című egyetlen kötete.
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SZABADOS JÓZSEF
A jövö védelme 204
Louis Armand et Michel Vrancourt: Plaidoyer pour l'avenir, Paris, 1961,
Calmann-Levy, 254 old.
Nem igen használt az emberiségnek, hogy a technika és civilizáció problémáit, a kettő közti állítólagos ellentét kérdéseit mindeddig szinte kizárólag filozófusok és irodalmárok boncolgatták. Azzal a borúlátással szemben, amely ezekből a könyvekből kiáradt, szerencsés és megnyugtató
kontraszt Louis Armand új könyve. Címe: „Plaidoyer pour l'avenir” - magyarul talán így fordíthatnám: „A jövő védelmében”.
Ha valaki, akkor Armand igazán illetékes, hogy a technika fejlődésének, a második ipari forradalomnak a társadalomra való hatásáról véleményt mondjon. A francia technikai világnak és gazdasági életnek talán
egyetlen szektora sincs, ahol ennek az ötvenhat éves szavoyai mérnöknek
ne látszanék a kézjegye. A francia államvasutak modernizálása, az Afrikai
Iparügyi Hivatal létrehozása, az Euratom működésének beindítása, a francia Tervbizottság munkamódszereinek tökéletesítése Armand nevéhez
fűződik. Emellett tanára a híres francia Politechnikumnak és a Központi
Adminisztrációs Iskolának, és így nagy szerepe van a fiatal francia elitréteg kiképzésében is.
Armand a technika és a civilizáció viszonyáról nem valami tetszetős
elméleti rendszert dolgozott ki, és nem szándékozott végérvényes választ
adni az olvasóknak. Könyvének célja – mint ahogy ezt már a bevezetésben és az egyik francia napilapnak adott nyilatkozatában hangsúlyozta –,
hogy az embereket felrázza a kényelmes szellemi tespedtségből, ráébreszsze az ezerszer megrágott társadalmi, politikai és ideológiai dogmák elavultságára és a tények bemutatásával gondolkozásra késztesse őket.
„A politikai, társadalmi és filozófiai gondolkodás megrekedt a múlt
században” – hirdeti Armand. A társadalmak felépítése és a politikai élet
olyan meggondolásokon alapul, amelyeket a múlt századbeli gazdasági és
technikai tények diktálták; az azóta bekövetkezett változásokat sem veszi
figyelembe.
Ezek a változások a technikai forradalom nyomán következtek be és az
emberiség előtt megnyitották a bőség kapuit. (Lehetetlen itt nem utalni
Galbraith amerikai közgazdásznak 1958-ban megjelent könyvére, „A bő204
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ség társadalmá”-ra, amely kizárólag gazdasági érvekkel szintén erre a
következtetésre jut.) És hogy a technika adta lehetőségeket nem tudjuk
kihasználni, ez nagyrészt a múltból örökölt és megkövesedett társadalmi
és politikai szerkezet következménye.
„Ha az új adottságokat száz esztendős ideológiák és száz esztendős társadalmi berendezkedés alapján próbáljuk megítélni, elkerülhetetlen a borúlátás, a kultúra hanyatlásáról való kesergés – írja Armand. – Ha azonban modern szervezéssel úrrá leszünk a technikán, a kultúra felvirágzásának még soha nem látott korszaka áll előttünk.”
Modern szervezés: ez az alapvető követelés húzódik végig a könyvön.
Modern gazdasági szerkezet: a gazdasági határok és választófalak ledöntése, mert a technika előnyei csak kontinentális keretekben bontakozhatnak ki teljesen. Az állam gazdasági szerepének növelése, mert a technikai fejlődésnek a közösség érdekében való felhasználása szükségessé
teszi az állami irányítást és tervezést.
Modern politikai és társadalmi szerkezet: a közösségi érdekeknek a
részérdekek (anyagi vagy politikai érdekek egyaránt) fölé helyezése; a
szakértők nagyobbfokú bevonása az állam irányításába; a nemzeti jövedelem arányosabb szétosztása.
És végül modern kulturális szerkezet. Ez utóbbinak Armand rendkívül
nagy jelentőséget tulajdonít és ebben látja a problémák megoldásának
kulcsát.
„A modern embernek állandó önképzésre van szüksége – írja –, mert
csak így tud alkalmazkodni az állandóan változó világhoz.”
Az iskola feladata nem az, hogy mindenről végérvényes ismereteket
adjon, mert ez úgysem érhető el. Ehelyett a diákot meg kell tanítani gondolkodni. Az önálló gondolkodásra lesz a legnagyobb szüksége, hogy a
fejlődést követni tudja és ne rekedjen meg akkor sem, ha a technikai és
gazdasági átalakulás további alkalmazkodást kíván tőle. Az iskola utáni
továbbképzésnek pedig – nem szakmai, hanem általános emberi téren –
legfontosabb eszköze a helyes, objektív tájékoztatás, a szabad hírközlés.
Várható-e, hogy a szükséges átalakulás, a technikai fejlődés által megkövetelt modern társadalmi szervezet kialakul a jövőben? – „Igen – válaszol Armand –, ha a generációs csere minél hamarabb létrejön.”
„A fiatalságra kell tenni” – így hangzik a könyv zárófejezetének a címe. A fiatalság jobban ismeri és jobban átérzi a modern idők követelményeit, mint az idősebb nemzedékek. Mi több, még szakmai tudása is többet ér, mint általában az idősebbeké, mert korszerűbb.
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„Régen fel lehetett tételezni – írja –, hogy két nemzedék közt (például
a hadnagy és az ezredes nemzedéke között) ,lévén az iskolában szerzett
tudás azonos színvonalú, a több tapasztalat alapján az idősebbet illeti az
irányítás joga. Napjainkban azonban ennek éppen az ellenkezője igaz. Az
idősebb nemzedék iskolákban szerzett tudása elavult, a tapasztalat pedig
inkább bénító erőként hat a modern, változásokat követelő világban.”
A „jövő védelme” tehát elsősorban az ifjúságra vár – ha hagyják.
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CZIGÁNY LÓRÁNT
Kárpátaljai magyar Athenas 205
Sándor László–Botka Ferenc: A kárpát-ukrajnai magyar könyvkiadás
irodalmi bibliográfiája. Irodalomtörténet, 1961: 355-371.
Figyelemreméltó kezdeményezés látott napvilágot a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóiratának egyik legutóbbi számában. A cikk megjelenése azt bizonyítja, hogy a magyar filológia túljuthatott a békaperspektíva
eddig kötelező szemléletén és vállalkozott az ország határain túl élő magyarság szellemi életének feltérképezésére – talán először a „fordulat éve”
óta. Noha a magyarországi időszaki sajtóban már korábban is hangzottak
el olyan vélemények, hogy az évről-évre megjelenő Kozocsa féle bibliográfia „teljességre” törekedhetne, azaz ne korlátozódjék csupán az ország
határain belül megjelenő munkákra, hanem vegye figyelembe a szerte a
nagyvilágban (!) napvilágot látó magyarnyelvű műveket is, mégis ez a
bibliográfia jelzi az „újtípusú érdeklődés” első állomását.
A bibliográfia a kárpátaljai magyarnyelvű irodalmi könyvkiadás utolsó
tizenöt évét (1945–1960) dolgozza fel. Hogy a Szovjetunióban élő magyar néptöredék szellemi életének számbavétele Budapesten megjelenő
tudományos folyóiratban történt meg, minden kétséget kizáróan fontos
jelenség, bár ebből olcsó politikai következtetéseket levonni ostobaság
volna. A tény csupán azt jelzi, hogy tudományos igényű feldolgozások
körében ma már nincs annyi „kényes” kérdés, mint az ötvenes évek első
felében volt.
A bibliográfia a statisztikához hasonlóan tényszerű adatközlés, mely a
„művelt közönség” érdeklődésére nem tarthat igényt. Ám az adatokból
levonható következtetések – jelen esetben a kárpátaljai magyar kisebbség
szellemi életére nézve – elgondolkodtató képet nyújthatnak.
Kárpátalján (hivatalos nevén: Kárpát-Ukrajna) a legutóbbi szovjet népszámlálás szerint, mintegy százötven-százhatvanezer főnyi magyar néptöredék él. Mondanunk sem kell, hogy ez a szám túlságosan csekély ahhoz,
hogy itt regionális jellegű magyar irodalom alakulhasson ki, mint Jugoszláviában, Romániában vagy Csehszlovákiában. De azt a 151 könyvet,
amely a bibliográfia szerint az elmúlt tizenöt év folyamán Kárpátalján
megjelent, így is kevésnek kell tartanunk. Ilyen kevés könyv nem elégítheti ki a magyarajkú lakosság olvasási igényeit, csupán a Szovjetunió
205
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nemzetiségi politikájának rubelekben is kifejezhető szűkmarkúságát helyezi kellő megvilágításba. Ha ehhez még hozzáadjuk, hogy ennek az
évente 8-9 magyar könyvnek is háromnegyedrészét oroszból fordították,
annak ellenére, hogy az olvasóközönség feltételezhetően tud oroszul, illetve ukránul, elmondhatjuk Bessenyeivel: „Valljuk meg, hogy nagyon
megszűkültünk a magyarságba”. A tény, hogy a bibliográfia alkalmi műsorfüzeteket és ifjúsági könyveket is magába foglal, illetve az olyan művekről is beszámol, amelyek valamelyik budapesti kiadóval közös vállalkozás keretében jelentek meg, szinte tragikomikussá teszi a helyzetet.
Ezekután tekintsük át a helyi irodalmi életet. Az elmúlt tizenöt év folyamán néhány új író jelentkezett, egyrészt az időről-időre megjelenő almanachokban (Új Hang, 1954, Szovjet Kárpátontúl 1955 és Kárpátok
1958), másrészt önálló kötettel. Balla László három verseskötete „kiforrottabb hangon fejezi ki nemcsak a kárpát-ukrajnai tömegek életét, eredményeit, gondjait, hanem korunk általános emberi mondanivalóját is” –
írja az Irodalomtörténet. Kovács Vilmos, Sütő Kálmán és Kecskés Béla
nevének említésével ki is merítettük a jelentősebb kárpátaljai költők névsorát. Regény, kisregény, dráma az elmúlt tizenöt év alatt nem született,
illetve nem talált kiadót. Novellaírók közül egyetlen név érdemel említést:
Csengeri Dezsőé, akinek Fellegomlás című kötete (1959) írói készségről
tanúskodik. Ha sorravesszük a bibliográfia csoportjait, a következő érdekes megfigyeléseket tehetjük:
A megjelent nyolc antológia közül egy oroszból fordított „kolhozelbeszéléseket” tartalmaz, egy másik riportokat a „baráti országokból”, a harmadik visszaemlékezéseket Leninről, a negyedik válogatott szovjet elbeszélőket, s csak a többi négy tartalmazza magyar írók és költők műveit is
a fordított anyag mellett.
Két gyűjtemény jelent meg „kispajtások” számára, mindkettő
nagyrészben a szocialista hazafiságra oktat, csupán itt-ott találunk egy
Petőfi vagy Vörösmarty gyermekverset.
A helyi magyar színház és a műkedvelők részére kilenc műsorfüzet látott napvilágot; kilenctized részükben orosz egyfelvonásosok, tréfás rögtönzések, monológok és dalok vannak bennük, s csak a legutolsóban
(1959) találunk két Kodály feldolgozást.
Hat népmese gyűjtemény jelent meg, melyből négy a „Szovjetunió népeinek” meséit tartalmazza, a másik kettő Sándor László: Magyar népmesék című gyűjteménye, melynek két kiadása helyi méretekben óriási sikerről és az anyanyelvi műveltség utáni sóvárgásról tanúskodik. Sándor
László a népmeséket maga gyűjtötte a környéken, lelkes szervezőmunkás;
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tevékenysége nagyon sok oldalú. Tanulmányozza a folklórt, foglalkozik a
színjátszó csoportok fejlesztésével; irányítja az ukrán rádió magyar irodalmi műsorát.
A bibliográfia második része egyes szerzők műveit tárgyalja; ebből tizennégy magyar író műve. (A klasszikus magyar irodalmat egy Petőfi és
egy Móricz válogatás, valamint Aczél és Nagy Sándor – a két Sztálindíjas – művei képviselik (!). Nyolcvankilenc munkát oroszból fordítottak,
ennek mintegy negyede klasszikus (Tolsztoj, Csehov, Puskin, stb.), a maradék a szocialista realizmus kétesértékű – azóta már nagyrészt kiselejtezett – remekeit tartalmazza. Végül „egyéb irodalmak” alatt egy Anatole
Francé elbeszéléskötet, egy cseh és egy lengyel munkát találunk.
Ezzel a kárpátaljai Magyar Athenas végére értünk. A szomorú dokumentum arról győz meg mindenkit, hogy a szovjet kormányszervek nem
ok nélkül titkolják nemzetiségeik életét.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Vidék és nagyvilág206
Majtényi Mihály: A magunk nyomában, Emlékezések, írói arcképek; Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1961, 264 old.
A magyar fővárosban a két világháború között kevesen figyeltek Kassa,
Kolozsvár, Szabadka irodalmi életére. Az ottani írók szinte száműzöttnek
érezték magukat: Móricz, Németh László jó szava kellett ahhoz, hogy
tekintetüket Budapestre emeljék.
Ha valami azóta sem változott, ez a visszás állapot az. A kisebbségi
irodalom sorsáért hivatott őrzői, a magyarországi kritikusok ma sem aggódnak. Szabolcsi Miklós, aki a huszadik század magyar irodalomtörténetének megírására vállalkozott, 207 könnyű szívvel jegyzi meg: „nem
tárgyaltam részletesen, minden jelentős íróra kiterjedően a romániai,
csehszlovákiai és jugoszláviai magyar irodalom történetet, csak olyan
írókról szóltam, akiknek jellemzése elengedhetetlen volt a magyarországi
irodalmi áramlatok képéhez. Így a Román Népköztársaság, a Csehszlovák
Köztársaság virágzó magyar nyelvű irodalmának alkotóiról, a jugoszláviai magyar nyelvű irodalomról nem nyújt képet kísérletem. Ez a feladat
elsősorban az ott dolgozó kritikusokra, irodalomtörténészekre vár”.
Ehelyütt nem kérdjük, hogy miért beszél Szabolcsi romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai magyar irodalomról, hiszen amíg Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban magyarul írnak és olvasnak, az alkotók és műveik
elszakíthatatlanok az egységes magyar kultúra testétől.
Öncsonkító ígéretét Szabolcsi szerencsére maga sem veszi komolyan.
Munkájában több-kevesebb részletességgel tárgyalja „a csehszlovákiai,
romániai magyar írók” tevékenységét, azt sem vetjük szemére, hogy leginkább a baloldaliakét. A vajdasági irodalomról ellenben egy árva szót
sem ejt. Szabolcsi túlságosan művelt és a lelke mélyén még mindig
épízlésű kritikus ahhoz, hogy észre ne venné: a második világháború óta
irodalminak nevezhető alkotóközösség, bizalomra gerjesztő könyvkiadás,
a határokon túl, csak a Vajdaságban létezik. Hallgatásának oka valószínűleg az, hogy az éppen megszabott „vonalat” nem ismeri. Vagy ilyen „vonal” nincs is?
206
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Kis Magyar Irodalomtörténet, Gondolat könyvkiadó, Budapest, A magyar irodalom a
huszadik században, 269 o.
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Ahhoz azonban neki sem kellene rendkívüli bátorsággal rendelkeznie,
hogy legalább a második világháború előtti vajdasági irodalomról tudomást vegyen. Ha Fábry Zoltánnak, Gaál Gábornak féloldal dukál, a Kalangyának, a Hídnak, Szenteleky Kornélnak és Csuka Zoltánnak is szánhatott volna egy szerény bekezdést!
Majtényi Mihály nosztalgikus és mégis riasztó emlékezései éppen ezt a
hiányt pótolják: anekdotákkal tűzdelt, gombostűfejekből összerakott mozaikjai a vajdasági magyar irodalom előtörténetének első, tudományos
feldolgozását helyettesítik. Majtényi szépírónál szokatlan körültekintéssel
tárja elénk emlékeit; nem rest lexikonok, korabeli lapok adataira támaszkodni és bevallja, ha nem emlékszik valamire. Bőségesen idéz feledésbe
hanyatlott mesterek, kismesterek és félmesterek munkáiból. A kötetben
reprodukált könyvek, folyóiratok címlapjairól visszaszivárog a kor szavakkal néha nehezen idézhető szelleme.
A vidékiség jelzőjét legfeljebb a tárgyalt írók földrajzi helyzetére alkalmazhatjuk, semmiképpen sem érdeklődésükre. Ebben a provinciában
Hegelről vitatkoztak, Picassóra hivatkoztak, Párizs és Kairó néha közelebb került hozzájuk, mint Budapest. Csányi Endre Baudelaireről írt
könyvet és csak a Babits – Tóth Árpád – Szabó Lőrinc triász tökéletességének láttára tette félre fordításait. (Jellemző, hogy Baudelaire, a nagy
hármassal majdnem egyenértékű, fordítója, Franyó Zoltán is alig járt a
fővárosban!) Boschán Sándor a fél világirodalmat felvonultatta példabeszédeiben, Havas Károly pedig Goethéről közölt tanulmánynak is beillő
vezércikket.
Elzártságukat, kisebbségi helyzetüket ellensúlyozandó talán túl magasra is tekintettek. Szenteleky Kornél eljöveteléig nem vették észre, ami az
orruk előtt, a lábuk alatt volt. Ő szorította a messzetekintő világpolgárok,
a porból nehezen emelkedő anteuszok vitáit az egyesség medrébe – a
Vajdaság Kiss Józsefe, Mikes Lajosa, Osvátja Szenteleky alakjában érkezett. Majtényi Mihály meghatott szavai legalábbis az ő körükbe emelik
ezt a fél-szerb, fél-magyar orvost, aki, úgy látszik, mártírnak, remetének,
futóbolondnak, szerkesztőnek született. A „Mi irodalmunk”, a „Vajdasági írás” és végül a „Kalangya” oltotta a Délvidék tollforgatóiba a „mert
ha sehol is – otthon állok” szellemét, Szenteleky szerkesztő lehelt beléjük
annyi önbecsülést, amennyire minden éplelkű írónak szüksége van.
Szenteleky írásaiból kevés maradt meg, akár Mikes és Osvát munkáiból. Majtényi Mihály menti a menthetőt és érezteti, hogy más, több is
akadna. Az írók tudják, hogy kevés kelt volna ki vetésükből, ha a tulajdon
művét föláldozó Szenteleky verítéke nem öntözi meg...Végeredményben
476

mindannyian a magunk Szentelekyjére várunk és irigyeljük azokat, akik
már a múltra emlékezhetnek.
Majtényi Mihály a szó valódi értelmében úttörő munkát végzett; könyve megérdemelné, hogy az egyetemes magyar irodalom történetének feldolgozásakor a Szabolcsinál lelkiismeretesebb sáfárok figyelembe vegyék.
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PALINAY FERENC
Út az utópia felé 208
Bognár József: Kereslet és keresletkutatás a szocializmusban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1961, 405 old.
Hruscsov a Szovjet Kommunista Párt 22. Kongresszusán bejelentette,
hogy 1980-ra a Szovjetunió megérik a kommunizmusra. Ezt a derűlátó
kijelentését arra a reményre alapítja, hogy addigra a szovjet közgazdaság
a termelő és fogyasztói javak olyan bőségét fogja előállítani, hogy a szocialista „kinek-kinek munkája szerint” történő jövedelemelosztásról át
lehet majd térni a kommunista „kinek-kinek szükséglete szerinti” jövedelem- elosztásra.
Nem hinném, hogy Hruscsov e bejelentését csupán politikai célszerűség indokolta volna. Nem lehetetlen, hogy a „magas életszínvonal”, vagyis a fogyasztási javakkal való bőséges ellátottság bacillusával még amerikai útja alkalmával fertőződött. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy
Hruscsov meg van győződve, ha a Szovjetunió az Egyesült Államokat az
alapanyagok és fogyasztási javak termelésében túlszárnyalja, véglegesen
bebizonyítja a kommunizmusnak a kapitalizmussal szembeni felsőbbrendűségét.
Tagadhatatlan, hogy a szovjet közgazdaság a termelői javak termelésében nagyarányú és gyors előrehaladást tett. A fejlődés indexe a fogyasztási javak termelésében és a mezőgazdaságban távolról sem olyan imponáló. Ha a nyugat-keleti feszültség a jövőben nem fokozódik, a termelési
javak termelése a Szovjetunióban le fog lassulni. Ha ugyanis a termelési
javak gyártása bizonyos fejlettséget már elért, további fejlesztése értelmetlen lenne a fogyasztási javak gyártásának egyidejű emelése nélkül.
Ezért is szükséges a szovjet nép életszínvonalának jelentékeny növelése.
Hruscsov valószínűleg tisztában van azzal, hogy ha a Szovjetuniónak nem
sikerül túlszárnyalnia az Egyesült Államokat az általános életszínvonalban, ez a termelési javak gyártásának alapos lelassulását jelentené, mely
esetben kénytelen lenne belenyugodni, hogy a Szovjetunió gazdaságilag
tartósan Amerika mögött maradjon.
„Mely társadalmi rendszer nyújt jobb lehetőséget a termelő erők fejlesztésére és a nép szellemi szükségleteinek kielégítésére? Mely nép fog
magasabb életszínvonalat élvezni? Alapjában ez a lényege a közöttünk
208
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folyó versenynek...” (Hruscsov előszava „A győzelemért a kapitalizmussal folyó békés versenyben” amerikai kiadásához, 1960.)
Sokoldalú és nagykapacitású, termelési javakat gyártó ipar kiépítése
tervgazdálkodásban nem éppen a legkönnyebb feladat, de mégis gyerekjáték a nagyigényű modern fogyasztót kielégítő, sokrétű fogyasztási javakat
gyártó ipar kiépítéséhez képest. Ennek ugyanis előfeltétele, hogy a nélkülözéshez szokott, szerény igényű proletárból és muzsikból nagyigényű,
modem fogyasztót kell nevelni. A másik előfeltétel pedig az áruelosztás
bonyolult
feladatának, az egyéni kezdeményezés, egyéni haszonösztönzés mellőzésével történő tervszerű kiépítése. Talán nem túlozunk,
ha azt állítjuk, hogy ennél nehezebb feladattal a szovjet rendszernek eddig
aligha kellett megbirkóznia.
Hruscsov a kommunizmus földiekkel játszó égi tüneményét 1980-ra
csupán az orosz népnek ígérte. Kijelentette, hogy minden szocialista országnak magának kell munkálkodnia a saját kommunizmusa megvalósításán. Annak a reménynek ad azonban kifejezést, hogy a szocialista országok többé-kevésbé egyidőben, vagyis ugyanabban a történelmi korszakban fogják megvalósítani a kommunizmust.
Persze a kommunista irányítású országok közgazdászai nem ilyen borúlátók és bíznak abban, hogy a Szovjetunió gazdasági fellendülése ezeket az országokat is magával ragadja a fejlődés útján. Ez a magyarázata
annak, hogy nemcsak a Szovjetunióban, hanem a megszállt országokban
is megindult a munka, a kutatás a fogyasztói kereslet kifejlesztését, a
legmagasabb fogyasztói igényeket kielégítő áruelosztást célzó szocialista
módszerek kidolgozására. Bognár József könyve ennek a törekvésnek az
eredménye. Több mint 400 oldalas munkájában így ír: „A kereslet helyének és szerepének sokoldalú megvilágítása ellenére sem törekedtem arra,
hogy szocialista keresletelméletet adjak. Úgy ítélem meg, hogy erre még
nem érkezett el az idő, miután a fogyasztás folyamatával csak most kezdünk alaposan foglalkozni. Napjainkban, amikor a szocialista országok
azt a hatalmas célt tűzték ki maguk elé, hogy történelmileg rövid idő alatt
utolérjék és megelőzzék a legfejlettebb tőkés országokat az egy főre jutó
termelésben és fogyasztásban, a termelés és fogyasztás kölcsönhatásait, a
fogyasztás struktúrája és a jövedelmek közötti összefüggést a legnagyobb
gonddal kell tanulmányozni. „Vizsgálni kell az ár és kereslet összefüggéseit is, noha a kereslet és kínálat egyensúlyváltozása esetén a szocializmusban sem automatikus árváltozás, sem automatikus termelésváltozás
nincsen.”
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A szerző tisztában van azzal, hogy a termelés gazdaságossága a kereslet és kínálat kölcsönhatásától függ és hogy a szocializmusban a piac önműködését valamivel pótolni kell. Tervgazdálkodásban a kínálat szabályozása eléggé egyszerű, a kereslet szabályozását pedig – a szerző elgondolása szerint – a keresletkutatás tenné lehetővé. Ha pedig mind a kínálat,
mind a kereslet tervszerűen befolyásolható, összehangolásuk nem volna
megoldhatatlan feladat. Persze, amíg a szocializmus jövedelemelosztása a
„kinek-kinek munkája szerint” stádiumában van, a fogyasztás jövedelemszabályozással erőteljesen befolyásolható, amikor azonban a szocializmus
kommunizmussá fejlődik, vagyis eljut a „kinek-kinek szükséglete szerint”
stádiumába, ez az ellenőrzési, befolyásolási lehetőség megszűnik.
Majd ha a csúf kis kacsa gyönyörű hattyúvá fejlődik! A szerző úgy véli, hogy az ilyen irányú fejlődés jelei már most is megállapíthatók. „A
szocialista gazdaság a szociális és kulturális javak jelentős részét ingyen,
illetve értékük alatt nyújtja. E javak lényegében a szükségletnek megfelelően kerülnek elosztásra. Ezek hányada évről-évre növekszik.”
Bognár József megállapítja, hogy „A keresletkutatás a szocialista gazdaságpolitika egyik sajátos – ma még távolról sem kiaknázott – nagy hatósugarú eszköze”. Mivel a szerző teljesen tájékozott a nyugati piackutató
módszerekben és azok hasznosításában, fenti kijelentése azt mutatja, hogy
az ő szocialista keresletkutatásuknak sokkal nagyobb szerepet szán, mint
amilyen szerepet a nyugati piackutatás betölt.
Bognár József tisztában van azzal, hogy a fogyasztási javak és szolgáltatások meghatározása nehezebb, mint a termelési javak, válfajainak és
mennyiségének meghatározása és hogy az előbbi feladat a szocializmusban még sokkalta nagyobb nehézségekbe ütközik. Amíg a fogyasztási
javakban általában hiány mutatkozik, a főfeladat a fogyasztási javak termelésében minél több gépi berendezés, nyersanyag, energia, munkaerő
biztosítása. Majd csak ha a termelés utolérte a fogyasztást, jelentkezik az
igazi probléma, a termelő eszközöket olyan mennyiségben és arányban
rendelkezésre bocsátani, amely majd lehetővé teszi a fogyasztók igényeinek a tőkés országokénál fokozottabb mértékű kielégítését. Ennek a feladatnak a megoldásában a keresletkutatásra vár a legfontosabb szerep.
A kereslet és kínálat egyensúlyban tartására a kereslet oldalán a szerző
két eszközt kíván alkalmazni, mind a kettőt a tőkés gazdálkodástól kölcsönzi. Az első a nagyarányúvá fejlesztett, intézményesített keresletkutatás. A második, az államosított, központilag irányított hirdető intézmény.
A Madison Avenue álcázott lélekidomárjainak („hidden persuaders”) sugalmazó hatalma félelmetes; viszont a versenytől nem befolyásolt, állami480

lag irányított hirdető gépezet hatása a fogyasztók döntéseire, áruválasztására szinte ellenállhatatlan és kiválóan alkalmas arra, hogy a kereslet
szükségszerű alakításával a kereslet és kínálat egyensúlyát szolgálja. Az
ilyen hivatalos piacozó-hírverés arra is alkalmas volna, hogy a túlzottan
kifinomult, túlzottan választékos fogyasztói igényeket ellensúlyozza. A
szerző az ilyen piacozó-sugalmazást a fogyasztók „előítéleteinek” csökkentésére is alkalmasnak tartja.
A keresletkutatás feladata lesz az is, hogy a kínálkozó beruházási lehetőségek viszonylagos gazdaságosságát illetően (főként teljesen új beruházások esetében) felvilágosítással szolgáljon és a beruházási döntéseket
elősegítse.
Talán nem érdektelen eltűnődnünk azon, mi lesz, ha a „szocialista” országok életszínvonala csakugyan túlhaladja majd a tőkés országokét.
Bognár szerint „A végső cél azonban nem egyszerűen az anyagi javak
bősége, hanem az emberi alkotószellem harmonikus, mindenoldalú fejlesztése, amint erre – Marx nyomán – Sztrumilin is utal”. Az az érzésünk,
az anyagi és szellemi javakkal való egyidejű bőséges ellátottság nem
olyan egyszerű. Azt kell látnunk, hogy a világ leggazdagabb országában
az ifjúság testileg is, szellemileg is szeméttel táplálkozik (költséges szeméttel) és fejlődésében ezért testileg is, szellemileg is elmarad a szegényebb országok ifjúsága mögött. Legyen szabad ezzel kapcsolatban Marx
Károlyt idéznünk; „Túlsok hasznos dolog termelése, túlsok haszontalan
embert eredményez”. 209– „A termelés és a szükségletek kiterjesztése embertelen, romlott, természetellenes és képzelt étvágyak zseniális és mindig
haszonleső kiszolgálásának eszközévé válik” 210.
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„Marx: Economic and Philosophical Manuscript” teljes egészében közölve Erich
Fromm: „Marx's concept of Man” c. munkájában. Ungar, New York, IMI. 145 o.
210
U. o. 141. o.
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BAUMGARTEN SÁNDOR
Látogatás egy hajdani emigránsnál 211
Egy szentföldi zarándoklatnak köszönhetünk egy érdekes interjút, úgy
gondoljuk a legelsőt, amelyet nemzeti múltunk valamelyik nagy alakjával
lefolytattak és ráadásul még írói tollal felvázolt élethű portékát is kapunk,
szintén a legrégebbieket történelmünkben. ( Mátyás királyét a humanista
ízlés rajzolta és szépítette meg.)
A zarándokról, Antoine Morisonról csak azt tudhatjuk meg, hogy a Bar
le Duc-i káptalan kanonokja volt és úti tapasztalatairól egy vaskos kötetben számolt be, mely 1704-ben látott napvilágot. 212 E könyv tanúsítja,
hogy a szerző hitének buzgó bajnoka, szeret sokat beszélni és stílusa bizony nem olyan ragyogóan éles, mint kortársáé, Saint Simon hercegé. A
sok fogyatékosságért kárpótol azonban egy jó – vagy rossz – tulajdonsága: kíváncsi ember volt, mindent akart látni, mindenkivel meg akart ismerkedni.
E kíváncsiság indokolta azt is, hogy zarándokunk, már útban hazafelé,
Adrinápolyból visszatért Konstantinápolyba. Nem volt már ott semmi
komoly dolga, csak néhány barátját akarta meglátogatni és félt, hátha figyelmét elkerülte valami, ami egy utas érdeklődésére számot tarthat; ez
esetleges mulasztást akarta pótolni.
A török főváros nevezetességei közé számítottak, már jó néhány éve,
Thököly Imre és hitvese, Zrínyi Ilona. Oly sok szó esett róluk – mondja
Morison – a magyar „zavarokkal,” és a Frangepán összeesküvéssel kapcsolatban, hogy elhatároztam, felkeresem őket, módját ejtve, hogy szívesen lássanak. Tudtam, nem lesz könnyű szándékomat valóra váltani, mert
a grófnak és a grófnénak a legnagyobb mértékben ellenszenves volt, hogy
idegeneknek holmi látványosságként szolgáljanak.
A véletlen jött Morison segítségére. Egy görög kalmárnál szállt meg és
Thökölyék egyik szolgája oda járt bevásárolni, elbeszélgetni. Ez azután
elmondta, hogy a grófné szenvedélyesen vágyik eljutni Jeruzsálembe, és
ha a kanonok úr mesél majd neki a szent helyekről, bizton számíthat jó
fogadtatásra. Így már másnap egy csónak átviszi a látogatót Thököly palotájába, a kikötőn túl, Phanar városnegyedébe.
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Morisont bevezetik a házigazda lakosztályába. Ülve fogadják, a köszvény Thökölyt karosszékhez szegezi. Viselete „a la hongroise”, egy
szomszédos asztalkán fekszik buzogánya, méltóságának jelképe.
Morison latinul megformált bókja után megindulhat a beszélgetés.
Leginkább szentföldi és egyiptomi útjáról esik szó. A házigazda érdeklődéssel hallja néhány epizódját; tökéletesen bírja a latint, csodás szellemi
frisseséggel és ékesszólással vesz részt a társalgásban. Háromnegyed óra
múlik el, ekkor bejelentik Ragusa köztársaságának követét. A vendég
búcsúzni akar, de marasztalják; kell, hogy jó szokás szerint megkóstolja
az édes görög bort. Száraz süteményt hoznak be és egy poharat, amelynek
jellege „magyaros”, vagyis olyan, hogy tátongó mélysége rémít. Az úri
modor azt kívánja, hogy fenékig kell üríteni ezt a bor-özönt, amelybe bele
lehetne fulladni. Morison habozik; a mértékletesség erénye ellen vétkezzék-e, avagy az udvariasság ellen. Végül is iszik Thököly egészségére és
ezzel kihallgatása véget ér.
Átkerül most a női lakosztályba. Zrínyi Ilona, aki a terem egyik szögletében a kíséretét képező három-négy magyar kisasszonytól körülvéve, épp
kézimunkával foglalatoskodott, elébe jön. Morison németül üdvözli, a
grófnő mosolyogva válaszol, majd leültetve vendégét, száz és száz kérdést tesz fel, amelyek mind vallásos érzületéről tanúskodnak; Morison
pedig igyekszik érdekes képet festeni Jeruzsálemről és szent helyeiről. Az
előzőhöz hasonló pohárral kínálják meg, amelyet Morison mint kíváncsiságáért járó büntetést fogad el, de megjegyzi, hogy a hölgy keresztény
lelkülete nagyon épületes hatással volt rá.
Thököly ötven évesnek vagy valamivel többnek látszik, jól megtermett, jóvágású ember. Gyengélkedése, amely tiltott minden mozgást, nem
volt befolyással előkelő megjelenésére, amely nála természetes, és szemcséjének hanyatlása nem vett el semmit erkölcsi erejéből, amelyre bizony
szüksége van, hogy el tudja viselni a rátörő rossz napokat. Arca hosszúkás
arcbőre fehér, szakálla hosszú és fekete, szeme sötét, nyílt, állandóan izgatott, élénk és tüzes, jól fejezi ki szelleme ragyogását, amely megkap
mindenkit, aki értékelni tudja a társalgása nyújtotta élvezetet. Szava határozott, talán túl harsány is, de ezt a hibát jóváteszi ékesszólásának bája,
amelyet nem lehetett kellően csodálni, akár magyarul beszél, akár latinul.
E jellemzés, látjuk, rokonszenves. Minket kissé meglep. Hiszen a „jó
érzelmű” közvélemény Thökölyt ha nem magának az ördögnek, akkor az
ördög unokatestvérének tekintette. Német prédikációk ócsárolták és olasz
eposzok szedték le róla a keresztvizet. De persze Morison francia, sőt
újdonsült francia – bár grófságát csak nemrég csatolta országához XIV.
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Lajos – és így nem felejtheti el, hogy azok a „zavarok és zavargások”, ott
Európa keleti peremén a Napkirály politikájának kitűnő szolgálatokat
tettek.
De persze a pap, a kanonok, sem marad mindvégig néma: „Balszerencséje akarta, hogy Thököly lutheránusnak szülessék! Ez a sajnálatos körülmény, valamint lázadása a császár, az ő törvényes ura ellen, elhomályosították a természet és jószerencse adta előnyöket, amelyek pedig alakját az utókor szemében fénnyel övezték volna. Igaz, Konstantinápolyban
nagyon megbízható helyről hallottam, hogy a gróf bízott diszgráciájának
végében”; a császár és a szultán közti béke, amelynek megkötése küszöbön állt, intézkedett volna az amnesztiáról.
(Célzás a karlováci békére, amelynek szerződését 1699-ben írják alá,
megengedi, hogy dátummal lássuk el az elmondottakat: 1699 első heteinek valamelyik napjával.)
Mindnyájan értesültünk azóta, hogy a bújdosó álma nem teljesült. De –
mondja Morison – én remélem, hogy a császár jónak is látta Thököly irányában hajthatatlannak maradni, Isten nem lesz az, mert tudom, hogy
azok a beszélgetések, amelyeket gróf főtisztelendő Braconnier jezsuita
páterrel, a Társaság levantei missziójának vezetőjével folytatott, már az
én időmben szerencsésen meggyengítették azokat a hamis előítéleteket és
gyászos makacsságot, amelyek őt téves útra vitték. Különben is, Thököly
grófné erénye, aki nagyon buzgó és lelkes katolikus, ígéri, hogy beteljesül
Szent Pál mondása, amely biztosít, hogy az, akinek hite nem volt tiszta,
hitvestársának hűségétől vezetve gyakran ráeszmél a világosságra.
Az apostol szavai megfelelő alkalmat látszanak nyújtani a korabeli
magyar események ismertetésére. Újat nem tudunk meg. Mondanivalóját
Morison valószínűleg Préchac, Budavár visszafoglalásának évében megjelent népszerű Thököly regényéből merítette. Ezután rátér, végszóként,
Zrínyi Ilona jellemzésére. Nem kíván hízelgő képet festeni róla, bár csodálja állhatatosságát és tiszteli erényeit, de meg kell vallania, hogy a
hölgyben nincs semmi, ami meghazudtolná nemét, Munkács várának
megvédése nem kölcsönzött neki – eléggé meglepően – amazoni külsőt.
Úgy negyven évesnek látszik. Viselkedésében és modorában csak az található, ami megkülönbözteti az előkelő születésű és jó nevelésben részesült dámát azoktól, akik ezeket az előnyöket nélkülözik. Termetre inkább
alacsony és bár az idő múlása s a folytonos megpróbáltatások nyomot
hagyhattak szépségén, Morison nem hiszi, hogy kerekded, kis arcán valaha is voltak beszennyezhető liliomok, elfonnyadható rózsák...
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A kanonok úrnak, úgy látszik, szokása volt alaposan szemügyre venni
a gyengébb nemet.
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MÁRJÁS VIKTOR
Mexikó Párizsban 213
A Petit Palais-ban, ahol már bemutatták Peru, India és Irán hajdani és mai
művészetét, André Malraux kulturális miniszter kezdeményezésére most
Mexikóra került a sor. A kiállítás a szállítási nehézségek ellenére is óriási
arányú. A 2.250 műtárgy egy harmincöt évszázados civilizáció változó
arculatát tárja fel – Párizsban először – a maga teljességében. A kiállítás
rendezői szerint a mexikói művészetet még sohasem mutatták be ilyen
hézagtalanul külföldön a Kolumbusz előtti koroktól a mai népművészetig
ívelő folytonosságában. Vannak darabok, olyan új régészeti leletek, amelyeket még a mexikói közönség sem ismer.
Fernando Cambea, a kiállítás mexikói főmegbízottja a katalógushoz
írott előszavában utal arra, hogy ilyen megjelölések: Kolumbusz előtti,
újspanyolországi, modern és népművészet, csak konvencionális elnevezések. Ez a kiállítás azonban történelmi periódusaiban és táji különféleségében akar képet adni a több mint háromezer éves mexikói civilizációról, a
szobrokról, festményekről, vallásos és használati tárgyakról, játékokról és
ékszerekről, amelyek három évezred hosszmetszetében mutatják be a mexikói embert, művészetet és életet. Amerikai földön – írja Gambea – az
ember jelenléte körülbelül 25 ezer éves múltra tekint vissza. KözépMexikóban jóval több, mint tízezer éves megkövesedett maradványokat
találtak. Az őslakosságról pontosan tájékoztató leletek azonban csak a
Krisztus születése előtti 15. évszázaddal kezdődnek. Ilyen civilizációs
maradványokban Mexikó különösen gazdag. A régészeti lelőhelyek száma meghaladja a tizenegyezret. Az időrendben elsők, amelyek a „preklasszikus”-nak nevezett időből származnak, arra a korra utalnak, amikor
elkezdődött a földmívelés, a vallás túlnőtt a mágiákon, kialakult az első
politikai és egyházi szervezet és a városok kifejlődésének első jelei mutatkoztak.
Az első teremben a preklasszikus korszak legrégibb emlékei, a Krisztus születése előtti 15. századból származó egyszínű, geometriai ábrákkal
díszített edények és agyagból gyúrt kis figurák vannak kiállítva. Négyszáz
évvel később születik meg az első nagy civilizáció, amit az olmok műveltség néven ismerünk. A művészeti képzelet új formát kap, új anyagokat, új
eszközöket talál. A tanagrai jellegű kis figurák elképesztő változatosságban ábrázolják a férfit, a nőt, a gyereket. Színezésük élénk, célzatuk sok213
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szor rituális, de gyakran táncosokat, akrobatákat, játékosokat ábrázolnak.
Nem egyszer humorral és mindig kifejező erővel. Már nem csak anyagot
használnak, hanem jade-követ, hematitot, kvarcot, kaolint és kemény köveket is. A formák köre egyre tágul, az áldozati edények jaguárfejet, tollas sárkányt ábrázolnak. A díszítő elemek között rangot kap a szín. Főleg
a fekete, vörös, sárga és fehér. Bámulatos technikai biztonságról tanúskodik egy akrobatát ábrázoló csaknem háromezer éves stilizált váza és egy
tökéletesen élethű, jade-kőből faragott kacsa. Ennek a korszaknak az utolsó szakaszában megjelennek a hatalmas szobor-oszlopok, faragott síremlékek, a tíz-húsz tonnás, valószínűleg isteneket jelképező bazalt szoborfejek. A kifejezés mindig monumentális, a formák szándékosan torzítottak,
de a részletekben tökéletes a naturalisztikus hűség. Egy tizenhat figurából
álló szoborcsoport kompozícióban és technikában egyaránt bámulatos.
A következő termek a Mexikói öbölből átvezetnek a nyugati partok világába. A kis figurák ebben a civilizációs klímában már majmokat, őzeket, vad kutyákat is ábrázolnak. Az ember-szobrok témája sokszor a hétköznapi és családi élet. A halottkultusz fokozódik, a díszítő elemek gazdagodnak. A Krisztus születése előtti 3. században aztán kialakult KözépMexikó fennsíkján egy sajátságos civilizáció, amelyet Teotihuacancivilizáció néven ismernek a szakemberek. Középpontja Teotihuacan, a
szent város volt, amelyet később barbár hordák pusztítottak el. A kiállított
anyag tanúsága szerint istenségeiket, az esőt, a termékenységet, a napot, a
földet, egy nagyon bonyolult teológia jegyében stilizált szobrokban ábrázolták. A művészi forma egyszerűbb, mint az elődöknél. A szobor-arcok
nem indulatot árulnak el, hanem elmélkedést. A naturalista részletekkel
szemben a tömegek ritmusa, a geometriai nyugalom, valamiféle klasszicizmus jut döntő szerephez.
Az Oaxaca völgyében volt a bölcsője a nem kevésbé fontos zapotékcivilizációnak. Bizonytalan, hogy mikor kezdődött, a kiállított halotti urnák, stilizált szobrok, reliefek, állatfaragványok nagy része a keresztény
korszak előtti századokból való. Legjellemzőbb vonásai a képzeletgazdagság, a művészi árnyalatok hangsúlyozása és a rituális jelleg.
Tovább haladva a mixték civilizáció csont-, kő- és fafaragványaiban,
díszes kerámiáiban, ötvösművészetében és hegyi kristályból metszett poharaiban gyönyörködhet a látogató. Bámulatosan gazdag az anaxték, a
tajin és a tolták civilizációk hagyatéka is, de összefüggéseiket és árnyalati
különbségeiket csak éles szakértő szemmel lehet észrevenni és kellőkép
értékelni. Ne feledjük el, hogy Mexikó ősterülete legalább hatszor vagy
hétszer akkora volt, mint a mai Franciaország. Ezen az óriási területen a
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legkülönbözőbb népek lakták a hegyeket, partvidékeket, fennsíkokat. Így
természetes, hogy különféle civilizációk alakultak ki, sokszor egy időben,
sokszor egymást követően. Könnyű bennük meglepő ellentéteket felfedezni. Például még nem ismerték a kereket, de matematikai és csillagászati ismereteik bámulatosan fejlettek voltak. Fül- és orrdíszeket viseltek,
barbár módon tetoválták magukat az emberek, de bonyolult vallási és
politikai szervezetben éltek. A kiállításon a néző láthat egy darabból faragott tíztonnás kőszobrokat és velük egykorú hat-nyolc centiméteres remekül mintázott parányi figurákat, titokzatos bálványokat és gyengéd portrékat, szimbolikus szörnyeket és naturalista hűséggel mintázott állatokat.
Az ember mintha rejtvények között járna.
A kiállítás legnagyobb érdekességei közé tartozik az a rész, amely a
legendáshírű maya és azték civilizáció emlékét idézi. A háromezer éves
maya kultúra a Krisztus utáni 3. és 9. század között érte el csúcspontját.
Ez a magasműveltségű nép szent városokat alapított, piramisokat, stukkókkal, falfestményekkel díszített remek épületeket emelt. A díszoszlopok, sírkövek, szobrok és reliefek elképesztő képzelet- és formagazdagságról tanúskodnak. Az ornamentális zsúfoltság, a vonalak spirális kanyargása lázadás volt a mértani nyugalom, a monumentális egyszerűség
ellen. A cél azonban nem a díszítés, nem az esztétikai hatás keltése. Minden részlet, de maga az egész is vallási szimbólumokat fejez ki. Legtöbbször csillagászati jelek formájában. Ebben a metafizikai szellemben az
élet és a halál egymás változata, mint a fény és az árnyék. A tér és az idő
is kétarcú egység. A jukatani vázákon, a chinkultici kőpajzson, a
bonampaki templom csodálatos freskóin is ez a szellem kísért. Az a 7.
századból való harcos fej, amelyet a pelanki piramis földalatti kriptájában
találtak, valóságos remekmű, amely tollakból és virágokból stilizált hajával nem mutat hasonlóságot semmiféle más művészeti stílussal.
A Kolumbusz előtti korszak az azték civilizációval fejeződik be, ez
pedig a 16. század elején a spanyol hódítással. Ha a mayák voltak Amerika görögjei, az aztékok képviselték a harcos szellemet, a háború vallását.
Nemcsak szobraik, de egész művészetük a szenvedélyt és erőt, a hősi
szemléletet sugározza. Mint a történelmükben, ez a művészetükben is
delíriumig fokozódott! És végül a spanyol konkvisztátorok elleni harcban
teljes pusztulásba vezetett, de a kiállítás vitrinjeiben most Párizsban feltámadt. A kiállításnak ez a reveláló jellege a legnagyobb értéke.
Az 1520-as években hódították meg a spanyolok Mexikót és ezzel a
sajátosan mexikói, tökéletesen bennszülött művészet gyökeresen átalakult. Mexikó spanyol alkirálysággá süllyedt és a bennszülött kultúra rom488

jain egy újabb keletkezett, amelyben összekeveredtek az ősi és a hispán
elemek. Minthogy a spanyol géniusz karthágói, római, nyugati gót és arab
örökséget is felszívott magába, a mexikóival is elkeveredve egy rendkívül
heterogén művészi nyelvet teremtett. A kiállítás ennek a hispano–mexikói
művészetnek három fontos fejlődési fokozatát mutatja be. Az első főleg
az építészetben és a díszítő elemekben jutott kifejezésre. Az újonnan születő formanyelvben a román és gótikus emlékek összevegyültek a helybeli
elemekkel. A hódítás után hatalmas keresztény templomok, zárdák, monostorok épültek. Minden rend a maga stílusában épített. A Ferencrendiek ácsolt tetővel, teraszokkal, de szerény díszítéssel. A domonkosok
nagyobb, súlyosabb épületeket emeltek, az Ágoston-rendiek a monumentális építészetet és a gazdag művészi dekorációt, a pompás freskókat szerették. A kiállítás mindegyik stílusra szép példákat mutat.
A következő korszakban a középkori szellem háttérbe szorul és a
krisztianizált bennszülött lelkiségnek ad nagyobb teret. Ebből formagazdag, dekoratív barokk születik, amelynek legszebb példája a pueblói
Santo Domingo, az aoxacai Santa Monica templom és főleg a Santa Maria székesegyház, melynek falait és oszlopait angyalok, kerubok, szentek,
evangélisták, maszkok, stilizált növények és virágok borítják ezernyi változatban. A szobrászat és festészet ebben a korszakban nem élvezett önállóságot, a mexikói barokk a különböző művészetek teljes szintézisét akarta megteremteni. Ez a hivatalos spanyol irányzat aztán a neoklasszicizmusban talált ellenhatásra. Ebben már jelentkezett a nemzeti függetlenségre való vágy is és ez okozhatta, hogy sok barokk művet, főleg sok aranyozott faragványt, elpusztítottak.
Néhány kiállított műtárgy érdekes képet ad arról, hogy a hispanomexikói korszak művészetében milyen különös eredményre vezetett a
spanyol katolikus szellem és a bennszülött lelkiség összeolvadása. Egy
17. századbeli faragványon például, amely Szent Jakab fejét ábrázolja, a
művész valódi fogakat és szemöldököt illesztett be a fába. Egy Krisztus
fejjel ékesített keresztet pedig egyetlen két méteres fatörzsből és jobbrabal- ra kinyúló hatalmas ágaiból faragtak ki.
És végül az új mexikói művészet. A neoklasszicizmus mellet a 19. század elején jelentkezett a kulturális központokban egy népies irányzat is és
ebből alakult ki Mexikó modern művészete. Az úttörő José Guadalupe
Posada, aki csaknem húszezer metszetet készített az egyszerű emberek,
munkások, földmívesek, katonák szórakoztatására. Ez a krónikás sorozat
egyfelől a társadalmi viszonyok szatírája volt, másfelől egy addig ismeretlen szabad művészi világ kapuit nyitotta meg.
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A modern képzőművészet az 1910-es forradalommal kapott igazi lendületet. A kiállítás három teremben mutatja be a jelenkor legjobb művészeit, akik visszatértek az ősi forrásokhoz, az indián hagyományokhoz,
másfelől bekapcsolódtak a legmodernebb művészi törekvésekbe. A legjelentékenyebb közöttük az 1949-ben elhunyt Orozco, aki falfestményeivel
Észak-Amerikában is nagy sikert aratott, Diego Rivera, aki a kubizmuson
keresztül jutott el egy nagyvonalú, életigenlő stílusig, Siqueiros, az expresszionisták legjobb képviselője és a világhírű Rufino Tamayo, aki a
Kolumbusz előtti hagyományok és a modern absztrakció összeolvasztásával teremtett egy színgazdag és poétikus festői stílust.
Külön termekben mutatják be a mexikói népművészet elbűvölő termékeit. Ezekben éledt újra leghitelesebben az ősi szín- és képzeletvilág. A
kerámiákon a barna, narancssárga, vörös és fekete szintrillák uralkodnak.
A formák változatosak és ha a téma modern, a szellem akkor is igazi, az
ősi mexikói hagyományokban gyökerezik.
Egy művészcsoport teljesen a Kolumbusz előtti stílusban mintázza és
festi a cserepeket. Rendkívül fejlett technikával készítik a lakkozott tárgyakat kimeríthetetlen fantáziával a maszkokat, a gyékényből font figurákat, az üvegvirágokat, a játékokat és népi ékszereket. A mexikói folklór,
noha a hagyományokból táplálkozik, tele van üdeséggel, humorral és az
egzotikum varázsával.
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DOMAHIDY MIKLÓS
Nyári játékok 214
Ezen a nyáron – sokkal inkább, mint tavaly, de mégsem annyira, mint
jövőre vagy két év múlva – szabadtéri játékoktól hangos Európa boldogabbik fele. Az avignoni várban, svájci utcákon, skót kastélyok udvarán,
tavak partján, katedrálisok előtt és romok között színészek játszanak,
vagy legalábbis a hangjuk játszik a zene, a reflektorfény és az emberi szó
új kompozíciójában. A színház kivonult a szabadba, a holtszezonról egyre
kevesebb szó esik, és egyre kevesebb próbálkozás történik abban a hagyományos irányban, hogy a kenyerüket féltő színészek néhány kis buta
jelenetre szövetkezve a vidéki közönséget úgynevezett vegyes műsoros
esttel öntsék nyakon. A nyári program az utolsó tíz évben alapvető változáson ment át: az igények megnőttek, a résztvevők – a rivaldán innen és
túl – megkomolyodtak, és bár az eseményekről korai volna egyértelmű
lelkendezéssel beszámolni, annyit föltétlenül megérdemelnek, hogy észrevegyük őket, és beszéljünk róluk.
A következőkben ennek a fejlődésnek néhány elemére szeretnénk rámutatni, és a nyári színház életéről olyan képet adni, amely sem tanulmány, sem összefoglaló nem kíván lenni, csupán a megjegyzések egy
kiragadott sorozata, többé-kevésbé csoportosítva.
Hogy az összkép tarkaságát érzékeltessük, és a következtetésekhez
anyagot nyújtsunk, először tekintsünk végig a nyári játékok néhány jellegzetes típusán. Típusról abban az értelemben beszélünk, hogy az alábbi
változatok hasonmásai (olykor egy-egy országon belül is) tucatjával találhatók.
Kezdjük a legegyszerűbbel, amely akár az új típusú színház elemi formájának is tekinthető. Azzal, ahol hiányzik a színházépület, a jelenlevő
színész, a párbeszéd, sőt maga a közönség is. Képzeljünk el egy félig
rombadőlt várat, ahová valamelyik hétköznap délután fölkapaszkodunk, s
az épen maradt torony legtetejében egy börtöncellára bukkanunk, 300
évvel ezelőtti állapotban helyreállítva. A rácsos ajtó mellett apró felirat:
„legyen szíves megnyomni a gombot”.
A gomb megnyomására valaki beszélni kezd hozzánk: a 300 évvel ezelőtti rab.
„Látod, itt éltem húsz hónapon keresztül. Télen a nyitott ablakon bevágott az Alpok szele, nyáron a kőfalakból ömlött a hőség... Ha fölágas214

Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 4. számában.
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kodtam a priccsen, kiláthattam a falvak háztetőire: 24 tető vagy 25? A
szemem már káprázott és még mindig számoltam, újrakezdtem... Istenem,
most Lengyelországban is nyár van ...”
Sisteron várában vagyunk, és egy fogoly lengyel herceg beszél hozzánk: elmondja az élete történetét. Egyedül vagyunk és mégis – vagy ebben a környezetben talán éppen ezért – a hatás kísérteties, tehát tökéletes.
A cellát nézzük, az azóta megszaporodott háztetőket, és a hangszalagra
vett kitűnő színészi teljesítmény körénk teremti a múltat. Van, aki mindezt idegenforgalmi fogásnak nevezné, de bizonyos értelemben egy operaházi előadás is annak tekinthető. A monológ színész-tolmácsolása és a
díszletté öregedett valóság tíz percre miniatűr-színházzá alakítja a vártornyot. A műfaj elnevezésén törhetjük a fejünket, de a hatás erejéhez nem
férhet kétség: Sisteron várában szabadtéri játékon vettünk részt.
Sisteront az „elemi formának” neveztük, mert ehhez a szabadtéri játékhoz minimálisak az alapfeltételek: egyetlen hangszalagon egyetlen
színész monológja, egyetlen helyiségben, akár egyetlen hallgató-néző
előtt. A szükséges elemek előbbi felsorolása azonban nem teljes, ahhoz
még egyet hozzá kell tenni: valakinek a közreműködését, aki mindezt
kigondolta és megteremtette. Nélküle a legszebb vártoronyban a leghoszszabb szalag a legjobb színésszel is csak a teremőr mondókáját helyettesítené. A példában nemcsak az ötletet dicsérjük, hanem elsősorban a színvonalat.
De maradjunk a típusok felsorolásánál és hagyjuk a végére a tanulságokat. A hangszalagból és a vártoronyból úgy lesz „Fény és Hang” produkció, hogy az elemek kibővülnek az éjszakával, a reflektorokkal és a
jól-rosszuI sorokba ültetett nézőkkel.
A „Hang és Fény” játékokat ma már nem szükséges újdonságként bemutatnunk. A Loire menti kastélyok udvarán éppúgy hódítanak, mint a
görög oszlopok között vagy a Nílus mentén. A szabadabb képzelet teremtményeit nem tekintve ezek a játékok abban egyeznek meg, hogy egy
műemlék előtt összegyűjtik a nézőket; gondosan előkészített hangszalagról – elbeszélővel, párbeszédekkel és zenei aláfestéssel – felelevenítik a
műemlék történetének néhány markáns epizódját, miközben a számtalan
reflektor váltakozó fényhatásokat teremt a műemlék összképén, vagy kiemelt pontjain. A színvonal irodalmi, fény-technikai és rendezői adottságokon körülbelül egyenlő arányban múlik. A vonzóerő – amennyiben
nem sznobizmus – részben képzőművészeti, ismeretbővítő. Egy műalkotás legszebb részleteit kívánjuk a fortélyosan irányított fényszórók nyomán lépésről-lépésre felfedezni és ugyanakkor a történelmi kíváncsisá492

gunkat is kielégíthetjük. Két olyan indítóokról van tehát szó, amelyek
nem tartoznak a színház területébe: eddig az idegenvezetők kenyerét és a
történelemkönyvek olvasótáborát adták. Ma ezres tömegeket képesek
egy-egy műalkotás köré gyűjteni; a világ legjobb színészeit, leghíresebb
zenekarait szólaltatják meg, és (ha írót és rendezőt az illetékesek szerencsés kézzel választották ki) a közönség igényesebb része is maradandó
élménnyel távozik.
A következő típusban az elemek annyira bővülnek, hogy már felbukkannak a valóságos színészek. A színház vagy a rendezett nézőtér még
most sem: helyét az utca foglalja el. Ezt a változatot a lausannei példán
keresztül mutatjuk be, ahol a helybeli színészek néhány évvel ezelőtti
kezdeményezése ma már a városi hatóságok rendszeres nyári programjává állandósult. Arról van szó, hogy egy hónapon át, a város más-más
pontján, esténként valamelyik utca vagy tér átalakul színházzá: a színészek kivonulnak, felütik a díszleteket és játszani kezdenek: aki akarja,
nézi őket. Természetesen sokan akarják, minthogy a látványért nem kell
fizetni. Az előadás a régi vásári játékok hangulatát keresi; a commedia
del'arte rögtönzéseit, és a szinte helyszínen bogozott cselekmény szertelenségét érezzük az előadáson. A jeleneteket egy vásári kikiáltó jelenti be,
és magyarázza meg a közönségnek, miközben kendőket árul, medvét táncoltat, és csípősen-merészen kifigurázza a várost. Az előadást végigkíséri
a nevetés. A vásári illúzió megteremtéséért még a vetített díszletek sem
díszlethatásra törekszenek, hanem arra, hogy egy vásári árus lelkes és
ügyetlen erőlködésének hassanak. A színészek minden szava a nézőkhöz
szól, az utcához, tartozik, és így a maga módján olyan szoros hangulati
egységet teremt, mint egy jólsikerült drámai előadás a színházban. A végén a zenészek tust fújnak, a vásári árus a közönség közé siet a kendőivel,
tűzijáték sistereg és a kacagtató játék után a közönség ráeszmél, hogy van
valami, ami mégis komoly benne: a kendőket ugyanis csakugyan árulni
kezdik. Az előadás programja, motívumai vannak rányomtatva és megvásárlásuk tulajdonképpen hozzájárulás az előadás költségeihez. Percek
alatt szétkapkodják őket, s ez a vásár voltaképpen a nevető emberek hálája a színészek iránt.
Ezzel – nagyjában és talán felületesen – áttekintettük a szabadtéri játékoknak azokat a fajtáit, ahol (sokszor sok minden más mellett) maga a
színdarab hiányzik. A továbbiakban azokat vesszük sorra, ahol az előadás
magva a dráma, vagyis az író-írta-színdarab, és ahol a nyári jelleget a bemutatás körülményei adják.
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A színház nyári kivonulása a szabad ég alá akkor őrzi meg a hagyományos jellegét, amikor a színdarabot sem felejti otthon. Ezek az előadások
minden vonatkozásukban a dramaturgia szerint igazodnak, és már hosszú
évtizedek tapasztalataira tekintenek vissza. Ha csak a formát nézzük, akkor is ugyanaz történik, mint akár húsz évvel ezelőtt a Margitszigeti Színpadon vagy a szegedi dóm előtt. Persze, vannak szerencsésebb tájak,
szebb műalkotások vagy jobb szimatú választások, amelyek, ha a játék
értékét nem is döntik el, a rendező lehetőségeit jelentősen gazdagítják. A
versenyfutás éppen ezért ma olyan helyek felfedezése körül folyik, ahol a
környezet a műemlék varázsával hat a nézőkre, ahol a kijelölt színpad az
építmény egy részét is magábafoglalja, s így voltaképpen a híres Shakespeare-i színpad tagoltságára emlékeztet – és ahol a többé-kevésbé zárt
környezet akusztikai előnyöket kínál. Ez a három elem található fel mindenütt, de a játék rendezése a legtöbb helyt turisztikai kérdés, és a sorompóba lépő városok azt adják, amilyük éppen van.
A nyári színházi élet másik jellegzetessége a Fesztivál, ahol már a hagyományos színház minden eleme megtalálható, a tradicionális épületet is
beleértve. Így tulajdonképpen semmi nem köti a nyárhoz vagy a jó időhöz
a rendezők óhaján kívül. Az ilyen fesztiválok sajátsága ma már NyugatEurópában abban áll, hogy a vendéglátó városban külföldi együttesek
lépnek fel. A dublini nemzeti színház, a belgrádi opera, párizsi társulatok
és néger törzsi táncok mutatkoznak be egymás után olyan városokban is,
amelyeknek lakossága nem haladja meg Miskolcét vagy Debrecenét.
Mondani is fölösleges, hogy ezekkel az előadásokkal mindenki nyer. A
társulatok új anyagi forrásokhoz jutnak és művészeti szempontból új, örvendetes nehézségekhez, amelyek közül csak kettőt emelünk ki. Az egyik
ugyanannak az előadásnak az állandó adaptálása a szinte esténként változó méretű, elhelyezésű színpadhoz, amely az egyszer kikalkulált és utána
már ebből a rutinból megélni kívánó játékot lehetetlenné teszi. A másik a
közönség reakciójának állandó változása, nem csupán a vérmérséklet,
hanem a nyelvterület változása miatt is: a nézőtérnek olykor a fele egy
szót sem ért a dialógusokból! Ez nem azt követeli meg, hogy új játékstílust kell keresni – pontosabban: nem követeli meg jobban, mint ahogy az
élő színház mindig és minden körülmények között megköveteli –, de arra
szorítja a színészeket, hogy a szöveg csökkenő hatását (például a bemondások ütőkártyáját) a zárt légkör megteremtésével és a játék ritmusbiztonságával pótolják. A közönségnek viszont módja van a különbőző
országok együtteseit ugyanabban a zsöllyében ülve összemérni – és végül
a fesztiválokat rendező városok, amelyeknek a mulatság gondolhatóan
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kemény szubvenciókba kerül, az öles plakátokkal megvédeni remélik a
helyüket a turistákért vívott nemzetközi harc csataterén.
De, ha a nyári színházi életről akarunk áttekintést nyújtani, méltánytalan lenne megfeledkezni a műkedvelőkről. Nem azokra a diákokra gondolunk, akik nyári szabadidejükben egy csűrben kínlódnak Giraudoux mondataival, hanem azokra az emberekre, akik a nagyközönségnek a játék,
egy színdarab vagy városuk iránti szerelemből játszanak. Hogy ez meddig
mehet el, az Altdorf példája mutatja.
Altdorf a Vierwaldstätter-tó partján fekszik, Svájcban; ott, ahol annakidején Tell Vilmos küzdelmének színtere vagy – ahogy mások tartják –
mondájának születési helye volt. Ebben a környezetben játszódik le Schiller „Tell Vilmos” drámája is, amelyet egy német vándortársulat már a
múlt század elején eljátszott egyszer a környék ámuló parasztjainak. Ettől
kezdve Schiller lett a környék író-fejedelme: a századfordulón helyi műkedvelők színpadot ácsoltak össze, eljátszották az egész drámát, és ezzel
megkezdődtek az Altdorfi Ünnepi Játékok, amelyeknek örökös, egyetlen
műsorszámuk a két évenként bemutatott Tell Vilmos lett. A darab az évtizedek során teljesen egybeforrt a vidékkel: a szerepek a műkedvelők között családról családra szálltak s a darab hosszú részeit a színészek helyett, vagy a színészekkel együtt az egész közönség mondhatná, kórusban,
hiszen mindenki tudja. 35 ével ezelőtt megépítették kőszínházukat, amely
csakugyan egyedülálló egész Európában, mert egyetlen író egyetlen drámáját játsszák azóta is benne. Ezekre az estékre Fürst Walter megszemélyesítője leveszi a vasúti forgalmista ruháját, Mechtal Arnold abbahagyja
a könyvelést a bankban, Tell Vilmos eljön a gondjaira bízott szállodából
és Tell Vilmosnét, a gyermeknevelőnőt már felváltotta az alkalmi helyettese. A Tell Vilmos az altdorfiak számára már nem színház, hanem a saját
hősi múltjuk egy csodálatos idegen költő ajándékában: a német irodalom
szabadsághimnusza, amely az ő falvaikat énekli meg.
A nyári játékok hat típusát soroltuk föl: a várbörtönben elrejtett magnetofonszalagot, a kivilágított műemlékek „Fény és Hang” játékait, az
utcákon rögtönző színészeket, régi amfiteátrumokban vagy barokk paloták udvarán előadott drámákat, a színházépületek nemzetközi fesztiváljait
és a műkedvelők előadásának legfelső fokát. Hat típust soroltunk föl – és
tegyük hozzá: önkényesen, hiszen ugyanúgy lehetne nyolcat, hármat,
vagy tizenötöt megállapítani. A hangsúly nem a számon van, hanem a
gazdagodás kétségtelen voltán. A szomszéd társulat helyi vendégszereplésétől vagy az otthon Esztrád-műsornak kikiáltott vegyes esti progra-
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moktól a színház jó darab utat tett meg. Ehhez az úthoz próbálunk a továbbiakban néhány észrevételt fűzni.
Kezdjük azzal, hogy nem csapjuk be magunkat: a szabadtéri játékok
nyári kivirágzásának nem a színház iránt feltámadt új rajongás az oka. Ha
az volna, arról a téli szezonok is tanúskodnának; erről azonban szó sincs.
Tegyük hozzá, hogy a másik végletről sem. A színház él, megél és ez
ma, amikor mozi, televízió és növekvő számú más látványosságok hódítják a nézőket, már önmagában is dicsőségére válik. A fellendülés legfőbb
oka az idegenforgalom, mely az utolsó évtizedben az európai nyárnak új
arcot adott: az országról országra látogató milliós tömegek áradatát. A
választott útvonalak egész vidékek szerencséjét jelenthetik, amiért az illetékesek minden követ megmozgatnak, kivilágítanak, kiásnak vagy betemetnek. A szabadtéri játékok úgy tartoznak a vendégtoborzó kelléktárba,
mint a drótkötélpályák, a nemzetközi teniszversenyek, a szállodák komfortja és a helyi konyha dicsérete. Elégedjünk meg azzal az örömmel,
hogy ebben a felsorolásban a színház is benne van, sőt, tisztességes helyezést nyert el. Ha nem lenne vonzóereje, a szervezők közül aligha törődnék vele valaki.
De éppen ez a verseny teszi érdekessé megfigyelni, hogy mivel hatnak
a szabadtéri játékok, vannak-e új fegyverei a közönség megnyerésére?
Kell, hogy legyenek. Mert magából a fellendülő turistaforgalomból nehéz
megmagyarázni, hogy az az ember, aki télen alig jár színházba, miért tölt
el szívesen négy-öt órát egy kényelmetlen padon kuporogva.
Persze, elsősorban azért, mert a szabadsága alatt ráér és az egész évi
munkájáért akarja „kiszórakozni” magát. Ez az egyszerű igazság előbbutóbb talán azt fogja okozni, hogy a színházi évad hagyományos görbéje
alapvetően megváltozik és a nyári fellendülés nemcsak a csúcsszezon régi
fogalmát bontja föl, hanem a zárt színpadhoz kötött rendezést és drámaírást is gondolkozni készteti. A színház fejlődése az utolsó évtizedekben
amúgy is azt mutatta, hogy kényelmetlennek kezd érezni mindent, ami
túlságosan kötött. A drámaírók a tér-cselekmény-idő hármas egységétől
iparkodtak megszabadulni, a rendezők a masszív díszletektől, a színpadtervezők pedig a Guckkasten-jellegű színpadot érezték önkényesnek és
igyekeztek a függönyök mögül kiszabadítani. Vajon a szabadtéri játékok
sikere újabb lépés a Guckkasten, a függönyök, zsinórpadlás és a sugólyuk
elsorvadása felé? Annyi megállapítható, hogy a közönség kitűnően megvan nélkülük és kellő felkészülés esetén a színészek és a rendezők is.
De a közönség, hogy el ne felejtsük, a szabadtéri játékok során olykor
kitűnően megvan a színészek, sőt a drámai cselekmény nélkül is: egy
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hangszalag és egy építészeti remekmű teljesen kielégítheti. Tudjuk: itt új
műfajról van szó, ahová a színház csak színészei hangját és jegyszedőit
adja kölcsön. De talán ez arra mutat, hogy színházi szempontból a nyár
maga is műfajjá válik, amely a télit nem formálja át, hanem egyszerűen
elszakad tőle.
Mit lehet a nyári játékok sokféleségéből többé-kevésbé általánosnak
tekinteni? A válasz nehéz, de három dologban valamennyire megegyezhetünk. Ezek: a közönség megkomolyodása, vonzódása a valóságos környezet iránt és az, amit jobb híján a hatásébresztés gépesítésének nevezhetünk.
A közönség megkomolyodásán azt értjük, hogy általában nem a megnevettetést vagy modernnek hirdetett kis szexuálhistóriákat keresi. Azok a
darabok, amelyek a nagyvárosok téli programjának a zömét adják, a szabad ég alatt úgyszólván fellelhetetlenek. Az esztrád-műsorok is, hol a
siker a felharsanó nevetések számán múlik, bevonulnak a kaszinók nagytermébe; a szabad téren Shakespeare, Euripidész, Moliére, Calderon és
hasonló „élvezhetetlenek” uralkodnak. Hol vannak a párizsi boulevardszínházak szerző-fejedelmei, akiknek ott százas szériában megy a darabjuk? Igaz, a színházigazgatók ott üzletemberek, de a szabadtéri játékokat
sem az üdvhadsereg rendezi. De a helyzet világos: télen az emberek egész
napi munka után mennek szórakozni, nyáron viszont ( legalább is a nyaralók) egész napi szórakozás után keresnek ámulni, okulni vagy
meghatódnivalót. A megkomolyodás átmeneti, de tagadhatatlan. A sioni
vár alatt metsző alpesi szélben hangszalagról hallgatni hajdani püspökök
küzdelmeit, miközben a reflektorok végigpásztázzák a fennmaradt köveket: ennél lehet mulatságosabb nyári estét is elképzelni. Hogy mégis van
állandó közönsége, azt ne a színház javára írjuk, hanem egyszerűen a közönség javára, amely egyre bővülő körben kezdi a magáénak érezni Európa múltját.
A másik jelenség, amely általánosítható, kissé rokon ezzel: a közönség
vonzódása a valóságos korhelyzet iránt. A „Fény és Hang” játékok, kurta
hangszalagok, kastélyok udvarán előadott drámák vagy utcai rögtönzések
megegyeznek abban, hogy színhelyként valami igazit adnak. És ezt talán
szabad úgy értelmeznünk, mint aminek a színházi díszletekre is további
kihatása lesz. Persze, a színház sosem versenyezhet a valósággal. Egy
Moliére-előadáson a Nemzeti Színházakban a színészek nem kereshetik
olyan kapuhoz a kulcsot, amelyhez párszáz éve akár Moliére is kereshette
volna. Ez az alkalmi színházzá alakult műemlék magánvagyona, amely a
drámai játékhoz a valóság illúzióját adja. Mert ezeken a bástyasétányokon
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csakugyan jártak hadvezérek, ezeken a kapukon valóban vágtattak be
vérben úszó hírnökök, ezeken a folyosókon igazán sóhajtoztak szerelmes
grófkisasszonyok, azon a lépcsőn már pergett valóságos kivégzésre a dob
... A hatás jó rendezéssel olyan erős lehet, hogy a színészek jelenlétére,
drámai szerkesztésre nincs is szükség: így jutunk el a „Fény és Hang”
játékokig. Az életre keltett műemlék a jól megfogott zenei- és fényhatásokban szinte átveszi a tolmácsolok szerepét, mintha csak a Biblia szavaira
emlékeznék: „Bizony mondom, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak
kiáltani...”
A környezet közvetlensége más okok miatt, de hasonló erővel érvényesül a rögtönzött (utcai, tengerparti vagyis „keret” nélküli) előadásokon. Mert jó dolog az: egy lámpaoszlopnak dőlve nézni a játékot vagy
egy korlátra ülve; összeverődni a sebtiben összeácsolt színpad mellett,
mint valami baleset körül; jó tudni, hogy a színészt ezer véletlen zavarhatja meg és vajon hogyan vágja majd ki magát? A történelem emlékei helyett itt a mindennapi élet kavarodik a játékba, hajdani vásárosok módján,
ahol a mutatványokat is úgy árulták az utcán, mint a rézüstöket.
A valóságos környezetnek ebből a vonzóerejéből mit hasznosíthat a
hagyományos színház? Legfeljebb annyit, hogy nem ébreszt rá a hiányukra. Ha igazi várfalakat nem tud építeni, kerülje az olyan várfalakat, amelyek igaziakként szeretnének hatni, mert ma, amikor a nézők százezreire
hatott a valóságos környezet, az összehasonlításból csak a rövidebbet
húzhatja.
Végül szóljunk pár szót arról, amit az imént a hatásébresztés gépesítésének neveztünk. Ehhez nem a technika adott új eszközöket: a hangszalagban és a reflektorokban nincs semmi forradalmi. Csak szerepük nőtt
meg – néhol egészen az önállóságig – és az alkalmazási körük tágult. A
sisteroni példa jól mutatja, hogy a hangszalag egy jó írót és egy jó színészt bármilyen műalkotás teremőrévé tehet és hogy az életrekeltésnek
ezen az új módján mindenki nyer – az eddigi teremőröket kivéve. A hangszalag és a fényszórók a mondott szó és a látott forma propagandistái és
végső fokon a föld egy pontjáról azt kovácsolhatják emlékké bennünk,
amit harminc évvel ezelőtt egy képeslap segítségével őriztünk volna meg.
Nem mindig tökéletesek, sőt. De, ha például a festészetet nem ítéljük
el azért, mert a festmények nagyobbik fele semmi okot nem ad a műélvezetre, akkor itt se legyünk szigorúbbak. A fényszóróknak és a hangszalagnak az a szerencséjük, hogy valami alapvetően szépet mindenképpen
nyújtanak: magát az életrekelteni kívánt műalkotást.
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A mondott szó, a látott forma és a képzelőerő: mindabban, amiről beszámoltunk, tálán csak ez a három közös. Mindegy, hogy az egyre szaporodó nyári játékok mennyit köszönhetnek ezen kívül a színháznak, az
idegenvezetőknek vagy rádiónak. Nem fenntartás nélkül, de nyugodt
szívvel kívánhatunk nekik sikert.
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SZABÓ ZOLTÁN
Mater Johanna 215
Soeur Jeanne des Anges. A louduni apáca, akit elébb az ördögök egész
sora szállt meg, később sikerült a szentség hírébe kevernie magát. Így
jutott ez a végzet abba a példatárba, amelynek soraiból az emberiség a
maga rejtett es titkolt tulajdonságait fedezi fel, önmagát ismerve meg jobban. Ilyen életeknek nagy az irodalma, kései századok se teszik ad acta
őket. A louduni ördögök első históriája már abban az évben megjelent,
amelyben Johanna nővér képzelt kínzóját és valóságos áldozatát, Urbain
Grandiért megégették. Vagyis 1634-ben, Poitiersben. Hatvan év múlva
egy protestáns lelkész adta ki a maga változatát ez ügyről, Amszterdamban. Grandier és vele Johanna belekerült Michelet érzelmes boszorkányapológiájába, s a múlt század végén kiadták az Angyalokról nevezett Johanna nővér feljegyzéseit is, „Egy megszállott hisztérika önéletrajza”
címmel. Kinyomtatták, 1803-ban, még egy korabeli angol szemtanú,
Thomas Killingrew levelét is, aki így írta le Johanna magatartását egy
ördögűzés alatt: „Ahogy a hátán feküdt, dereka felemelkedett, s teste
olyan ívbe hajlott, mint egy kancsó füle. Sarkaival lenyírt koponyáját
érintve csúszott a kápolnában, körbe a szerzetes nyomában. Ezenfelül
számtalan más olyan természetellenes tartásba görbült, amilyet még sohase láttam, amilyet sohase képzeltem asszonyi vagy emberi testről. S
mindez nem afféle hirtelen görcs volt, amely beáll, majd elmúlik, hanem
folyamatos mutatvány, amely eltartott egy óránál is hosszabb ideig, s úgy
végezte, hogy lélegzete se akadt el, arca se hevült fel az erőfeszítéstől, de
nyelve egész idő alatt kilógott a szájából, hihetetlenül nagyra puffadva”.
Megjelentek az apáca lelkiatyjának, Jean Joseph Surinnak a feljegyzései
is. Ő Johanna kezelését Grandier megégetése után vette át, azután hogy a
konvencionálisabb ördögűzőket, az ördögűzés megszállottjait magukat is
megszállta, majd a szó szoros értelmében elvitte az ördög.
Végezetül: Aldous Huxley 1932-ben egy remekműben summázta a különös históriát, azt a tanulságos történetet, mely megmagyarázható a
satanológia, a pszichológia, a pszichoanalízis, a tömegpszichózisok, a
társadalomtörténet és – a richelieui államrezón felől. Huxley könyvének
függelékében a fasizmusra, hitlerizmusra, sztálinizmusra is utalva azt a
következtetést vonja le, hogy a tömeg, úgy értsük: a sokaság, amely feloldja az egyéni felelősségérzetet: a rák társadalmi megfelelője. Később
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egy angol színdarab, amely Huxley könyve alapján készült, háromórás
drámái játékba sűrítette a londoni történetet, és bravúr volt a maga nemében. A színpad szűk négyszögére a dráma számtalan szereplőjét dobta fel
s meg azt is érzékeltette, hogyan lesz a vidéki pletyka s intrika országos
elvi üggyé, mihelyt Richelieu a mánia politikai hasznára eszmél.
Mivel a lengyeleknek több a tapasztalatuk a hatalom és az almitosz, a
politikai ésszerűség és a kollektív tömegőrjöngés összjátékáról, mint az
angoloknak, azt vártam, hogy a Mater Johanna – Matka Johanna od
Anilov – című lengyel film vetélytársa lesz a „Devils of Londun” című
angol színdarabnak. Tévedtem, mert nem vetélytársa. A téma ugyan félreérthetetlenül a londoni. Ám a forgatókönyv – olvasom a prospektusban
– kizárólag Jaroszláv Ivaszkiewich regényére alapul: vagy a regény, vagy
a forgatókönyv a londoni históriát, illetve annak egy igen szerény részét
lengyel környezetbe ültette át. Johanna nővért, Johanna máternek hívjak
itt, Grandiért Garniecnek. A történet a tizenhetedik században zajlik
ugyan, de Kelet-Lengyelországban. S nem kisvárosban, hanem egy hegyi
monostorban, amely beillik remetelaknak is – csak egy kocsma van a
szomszédságában. Vagyis a lengyel interpretáció már magával az elhelyezéssel elszakítja a boszorkányügyet az egyik legfontosabb és nélkülözhetetlen alkatrészétől, a tömegektől. Mire jó ez? Csak arra, hogy a lengyel
változat eleve beszoruljon egy magánügy kalodájába. Arra, hogy ennek a
társadalmi pszichózisnak, amit a politika stimulál, ne legyenek szociológiai tanulságai. Az elszakadási manővert a társadalmi valóságoktól csak
kiemeli egy további névrokonság: Jean-Joseph Surint itt is Surynnek hívják, az ő nevében csak az i betű változott ipszilonra. A pontot – az ipszilonra – az teszi fel, hogy a londoni témából készült lengyel film cselekménye ott kezdődik el, ahol az angol színdarabé végződött. Vagyis
Grandier megégetése után. Voltaire-i mosolyra méltó mozzanat ez.
A misztikus hajlandóságúnak mondott, mindenféle irracianalizmussal
elrágalmazott s hisztérikusnak képzelt Nyugat drámaírója a történet racionális, cinikusan politikai vonatkozásait is kiemelte. A materialista és
racionalistának mondott szemlélet felügyelete alatt dolgozó lengyel rendező (Jerzy Kawalerowicz) viszont a történet misztikus elemeit veszi témának, kizárólag ezt. A lengyel változat a boszorkányügy tömegpszichológiai és hatalmi, eretneküldöző vonatkozásait az asztalról lesöpörve belebonyolódik Surin szeretet-elméletének szimbolizálásába, kissé
dürenmatti, vagyis alacsony fokon. A kiművelt francia jezsuita lengyel
megfelelője élettől idegen, jámbor szerzetes lesz, aszkéta s naív ember.
Lelki kettősségét a rendező azzal a naív fogással ábrázolja, hogy szembe501

síti egy rabbival, akiből énjének második fele beszél. Olyan jószánt lélek
ez, aki belátta, hogy Johanna lelkét a megszálló ördögöktől csak úgy tudja
megszabadítani, ha ezeket egyszer s mindenkorra magához köti. Így ezt
az áldozat-kárhozatot is magára vállalja. Szeretetből... ! S vajon hogyan
köti Bálámot, Belzebubot Isakaronnal együtt, végleg önmagához? Úgy,
hogy két fejszecsapással két ártatlan embert megöl. A londoni história
lengyel változata itt válik olyan vulgarizálássá, amely éppen a mélyebb
tanulságokat homályosítja el. Együgyű s erőltetett szimbólum ez arra,
hogy a szeretet jónak és rossznak egyaránt és egyszerre forrása. Érdekesebb-e ez az önfeláldozásból gyilkoló lengyel Suryn annál a francia jezsuitánál, aki nem ölt embert, de egy levelében ezeket a vakmerő sorokat írja
le: „A szeretetnek az a dolga, hogy feldúljon, pusztítson, romboljon, hogy
aztán újjáteremtsen, újrakezdjen, feltámasszon. Ez csodálatosan szörnyű
és csodálatosan édes, s minél szörnyűbb, annál vonzóbb, annál kívánatosabb lesz. S ennek a szeretetnek szántszándékkal kell átadnunk magunkat.
Nem leszek boldog addig, amíg nem látom, hogy ez a szeretet diadalmaskodott rajtad, addig a fokig, hogy elemészt, és megsemmisít”...
A londoni boszorkányügynek, az esztelenségeiben is intellektuális kóresetnek alighanem van olyan mozzanata is, amit el lehet beszélni egy
népballada egyszerűsítve sűrítő modorában. Ez, ami a varsói filmnek nem
sikerült. Félutas film ez, óvatos, tartózkodó és önmegtartóztató. Még az
ördöngősök görcsberándulásaiban rejlő groteszk balettlehetőségeket is
csak módjával használja ki. Dehát lehet-e egészen szabad a művész, egyházi figurákkal, ott, ahol az egyház nem az? Hányféle belső cenzúra összjátéka kellett ahhoz, hogy udvari, politikai és kisvárosi pletyka, egyházi
intrika és vallásos becsvágyak, valóságos hit és groteszk hiedelem kísérteties londoni össztánca egy hegyi kolostor és egy völgyi kocsma néhány
lakójának lokális rémmeséjévé zsugorodjék, Lengyelországban? A filmnek mentsége az, hogy nem vallásellenes, bűne az, hogy nem babonagyűlölő. Erénye az, hogy a fényképész mindvégig fenn tudja tartani mozgóképpé összeálló állóképeinek puritán drámaiságát és Luczyna Winnicka
játéka is kifogástalan a főszerepben.
Egészében azonban a Mater Johanna csüggesztő dokumentum. Bizonyíték arra, hogy a lengyel művész szabadsága is olyan, mint a vadaskerti
vadé, amely száguldhat ugyan, de csak a bekerített területen. S a lengyel
paradoxon az, hogy ez az elkerített terület a lengyel sors. Az a keserves
sors, amelyről olyan bátor és kíméletlenül igazmondó filmek készülhettek, mint az Eroica, vagy a Wajda-trilógia. Ezekkel a lengyel témákkal
lett a lengyel film európai – s nem közép-európai fokon. Míg az általános
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emberi-európai-társadalmi-lélektani-londoni témának a lengyel feldolgozása szűk látókörű, majdnemhogy provinciális marad. S aligha azért, mert
a meseszövésen és rendezésen nem a Huxley-könyv, hanem Ingmar
Bergmann hatása érzik

503

MÁRTON LÁSZLÓ
Regény és forgatókönyv 216
Nagytehetségű alkotók közös munkájából ritkán születik jelentős mű,
hiába hiszik a társszerzők, hogy kettejük képességei együtt a kétszeresére
szaporodnak. Közismert annak az amerikai zenekarnak az esete, amely
minden hangszerre a legnevesebb szólistákat szerződtette és végül közepes együttesként vérzett el. Minél bonyolultabb az alkotás folyamata, annál inkább szükség van arra, hogy a munkát egyetlen erős egyéniség uralja – erre sehol sem lelhetünk szemléletesebb példát, mint éppen a filmek,
e gyárilag előállított művészi termékek esetében. A budapesti lapokban
filmrendezők és írók arról vitatkoztak, hogy a tyúkban van-e a hiba, vagy
a tojásban, ki felel a magyar filmek egyre gyászosabb bukásaiért, a forgatókönyv szerzője vagy a rendező. Budapesten természetesen korántsem az
a baj, ami Hollywoodban vagy Párizsban, de a fogas kérdésre választ
kaphatunk egy nagytehetségű francia író, Alain Robbe Grillet nemrég
kiadott „Tavaly Marienbadban” című filmregényének előszavából.
Alain Robbe Grillet és Alain Resnais együttműködésének története eltér a szokványostól, ezért nem is állíthatjuk, hogy a „Tavaly Marienbad”ban” című regényből film készült, bár azt sem mondhatjuk, hogy Robbe
Grillet egyszerűen csak irodalmasította a Resnais felvevőgépének szánt
forgatókönyv jegyzeteit. A bemutatott filmről megoszlanak a vélemények; de annyi bizonyos, hogy századunk művészetének egy nem mindennapi jelenségével van dolgunk, és hogy a két fiatal alkotó együttműködése ritkán látható műhelybe enged betekintést. A két Alain közül
Resnaist Magyarországon is jól ismerik mint a „Szerelmem Hirosima”
rendezőjét és az ínyencek talán az „Éj és köd” című rövidfilmjére is emlékeznek. Ha Alain Resnais legkiütközőbb tulajdonsága, hogy filmjeit
irodalmi eszközökkel alkotja és bírálóitól ennek megfelelő keménységű
elemzést vár, a Magyarországon ezideig ismeretlen Alain Robbe Grillet
már tíz esztendeje kíváncsi felvevőgépként használja tollát.
Alain Robbe Grillet eredetileg építészmérnök volt, önszórakoztató kísérletként kezdett írni és maga-magát a szó hagyományos értelmében máig sem tartja írónak, sem regényeit a szó hagyományos értelmében regényeknek. 1953 óta öt könyve jelent meg, és a francia kritika tüstént az
úgynevezett új hullám vezéralakjának kiáltotta ki. Robbe Grillet elsősorban megfigyelő, szépprózájának és elméleti munkáinak úgyszólván tu216
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dományos alapvetését az amerikai lélektani iskola, az úgynevezett
behaviorizmus szolgáltatta.
Szerinte minden lény, s így az ember is megfigyelhető és megismerhető viselkedéséből. Magatartásának változásait a környezet ingerei határozzák meg, gondolatai is innen erednek. Következésképpen, ha az író
leírja alakjainak a környezetben vagy a környezet ellen elfoglalt helyét, és
ezt tudományos alapossággal teszi, nincs különösebb szükség arra, hogy
beszéljenek, vagy gondolkozzanak. Elődeit kétségtelenül Hemingway
iskolájában kell keresnünk – az ő alakjai ugyan meglehetősen sokat beszéltek, de alig gondolkoztak. A feltűnő különbség az, hogy amíg Hemingway szemében éles fény volt a részvét, addig Robbe Grillet és társai
semmiféle részvétet nem éreznek. Igaz ugyan, hogy részvétlenségüket
sem nyilvánítják, inkább úgy viselkednek, mint az operáló orvos, akinek –
éppen a beteg érdekében – az eléje táruló belső szervekre kell összpontosítania figyelmét. Ez a jobb szó híján tudományosnak nevezett objektivitás Robbe Grillet esetében inkább bosszantó, mint fárasztó ismétléssel
párosul. Megfigyeléseit, éppen csak jelzőket változtatva, jóformán minden oldalon tudomásunkra hozza – és e megfigyelések egyhangúak. Legutóbbi regényében például egy póknak szenteli figyelmét – illetve figyelmünket.
A „Tavaly Marienbadban” című filmregény főszereplője, három emberszabású alaktól eltekintve, egy szálloda folyosója, vagy egy szálloda
folyosói, amelyek minden fordulónál ugyanazt a képet mutatják. Az elbeszélő hideg, személytelen hangja minduntalan félbeszakítja az emberszabású hősök másodrendűnek tűnő párbeszédét:
„Mégegyszer-mégegyszer ezeken a folyosókon, ezeken a szalonokon
ezeken a termeken, ezen az épületen haladok át, ezen a hatalmas, más
századból való, fényűző, barokk szállodán. Komor épület ez, ahol a végtelen folyosók végtelen folyosókba olvadnak, csendes, kihalt, lehangoló
és hideg faburkolattal, stukkóval, penészes képekkel, márvánnyal fekete
tükrökkel, megbámult festményekkel, oszlopokkal, súlyos boltozattal,
faragott ajtószegélyekkel, nehéz ajtókkal, erkélyekkel zsúfolt folyosókon
haladok. Rézsútos folyosókon, amelyek kihalt szalonokba, egy más kor
díszítményeivel zsúfolt szalonokba, csendes termekbe torkolnak, ahol az
elhaladó lépteit felisszák a szőnyegek, amelyek olyan nehezek, olyan vastagok, hogy füledbe semmiféle zaj nem hatol, mintha a fül maga haladna
ismét ezeken a folyosókon, ezeken a szalonokon, ezeken a termeken át,
ebben a hatalmas, más korból való épületben, ebben a mértéktelen, fényűző barokk szállodában, ebben a komor házban,ahol a végtelen folyosók
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végtelen folyosókba olvadnak, csendes, kihalt lehangoló és hideg, faburkolattal, stukkóval és penészes képekkel, márvánnyal, fekete tükrökkel,
megbámult festményekkel, oszlopokkal, súlyos boltozattal, faragott ajtófélfákkal, nehéz ajtókkal, termekkel és rézsútos folyosókkal zsúfolt épületben, amelyek ismét kihalt, egy más kor díszítményeivel zsúfolt szalonokba torkolnak, csendes termekbe, ahol az elhaladó lépteit felisszák a
súlyos, vastag szőnyegek – mintha a fül maga is nagyon messze lenne,
nagyon messze a talajtól, a szőnyegtől, nagyon messze ettől a súlyos és
üres környezettől, messze ettől a bonyolult fríztől, amely a mennyezetet
hálózza be ágaival és szalagjaival, mintha elhullott levelek lennének,
mintha a talaj máig is homokból és kavicsból állana...”
Robbe Grillet ezzel a szórakoztatónak éppen nem mondható stílussal
teremt feszültséget. Ha a folyosók egyszer véget érnének, ha a szálloda
lakóinak arca egyszer is megrándulna, a történetből bizony nem maradna
semmi. Mert a történet, ha a cselekmény színhelyét elhúzzuk mögüle,
egyszerű. Ebben a fényűző és barokk szállodában, névtelen, udvarias,
gazdag, kétségtelenül dologtalan vendégek, komolyan, de szenvedély
nélkül figyelik és tartják tiszteletben a társaság illemszabályait. Táncolnak, kártyáznak, dominóznak, értelmetlen társalgásba elegyednek, vagy
célbalőnek. Ennek a börtönvilágnak a fullasztó levegőjében az emberek
és a tárgyak egyaránt valamiféle varázslat magatehetetlen áldozatainak
látszanak. Egy ismeretlen jár szobáról szobára, néha egy társaság kellős
közepén van egyedül, néha magányában, tükrökbe ütközik, végtelen folyosókon tévelyeg. Semmit sem tudunk róla, a szerző maga is csak X-nek
nevezi. Fülébe innen-onnan beszélgetések töredékei jutnak, szeme egyik
névtelen arcról a másikra siklik. De mindig visszatér egy ifjú asszonyhoz,
aki, úgy látszik, szintén ennek az aranykalitkának egyelőre még élő foglya. És X olyasvalamit ajánl ennek az asszonynak, ami ebben, az időtől és
történéstől megfosztott labirintusban lehetetlennek tűnik: múltat, jövőt és
szabadságot.
„– Először Frederiksbad kertjeiben láttam. Egyedül volt, különváltan a
többiektől, egy kőkorlátnak támaszkodva állt, karját félig kinyújtotta. Kissé oldalra fordult, a nagy, központi sétány felé nézett és nem látta, hogy
jöttem. Csak lépteim zaja a kavicson keltette fel végül a figyelmét és a
fejét felém fordította.
– Aligha hiszem, hogy én lettem volna, ön bizonyára téved.
– Emlékezzék; egészen közel hozzánk egy szoborcsoport állt. Egy férfi
és egy asszony, antik ruhában – hirtelen mozdulatuk valamiféle jelenetet
ábrázolt, ön megkérdezte tőlem, hogy mit ábrázolnak ezek az alakok, és
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én azt feleltem, hogy nem tudom... A többiek közelebb jöttek, és valaki
megmondta a szobor nevét; mitológiai alakok voltak, görög hősök vagy
istenek, vagy valami allegória, ön már nem figyelt, másra gondolt. A
szeme ismét mély és üres volt. Ismét hátra fordult és a központi sétányt
nézte.”
Az asszony és a férfi a történet folyamán többször találkozik. Találkozásaik időrendjét követni lehetetlen, a lényeg az, hogy az asszony tagadja,
hogy valaha is Frederiksbadban járt volna. A férfi, a titokzatos X nem
hagy fel mondókájával.
Vajon ki lehet X? Közönséges nőcsábász? Örült? Vagy csak összetévesztett két hasonló arcot? A fiatalasszony mindenesetre folytatja a játékot, mintha éppen olyan játék lenne, mint a többi és mivel a többit már
amúgyis unja. De X nem mosolyog. Makacsul, elszántan, biztonsággal
bonyolítja ennek a képtelenül hangzó múltidejű történetnek a szálait, kitartóan beszél, bizonyítékokat hoz. És a fiatalasszony lassanként megadja
magát. De fél is. Nem akarja elhagyni ezt a hamis, mesterséges világot,
amelyben mégis otthon érzi magát, és amelyet egy másik férfi gondos,
vigyázó szeme őriz. Ez a férfi talán a férje. Az ismeretlen X története
azonban egyre valóságosabbnak hat, testet ölt, újabb térfogatot nyer, ellenállhatatlanná, jelenvalóvá, mindinkább igazzá válik. Múlt és jelen
egymásba vegyül és a három főhős, X, a fiatalasszony és a valószínű férje
között a kapcsolat egyre feszültebbé válik. A hősnő képzeletében a legképtelenebb gondolatok jelennek meg: erőszak, gyilkosság, öngyilkosság.
„– Megmondtam önnek, hogy el kell jönnie velem, ön természetesen
azt válaszolta, hogy ez lehetetlen. De tudnia kell, hogy ez igenis lehetséges és most mást nem is tehet.
– Igen, talán. De nem. Nem tudom... És miért? Miért éppen nekem kell
önnel mennem?
– Mert várt rám!
– Nem! Nem vártam. Senkit sem vártam!
– Semmit sem várt. Halott volt... De ez sem igaz! Ön él még! Itt van.
Látom önt. És ön is emlékszik rá ... De nem. Talán elfelejtette... De ez
sem igaz. Nem igaz! Ön is távozni akar. A szobaajtó nyitva volt.
– Miért? Mit akar tőlem? Mit adhatna nekem?
– Semmit sem adhatok önnek. És semmit sem ígértem önnek.”
Az asszony végülis megadja magát. Tulajdonképpen már régen megadta magát. Megpróbál mégegyszer őrzőjére, vagy talán férjére támaszkodni, de azután belenyugszik, hogy azzá legyen, aminek X hiszi és elmegy
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vele, valahová, valami megnevezhetetlen, valami más felé; a szerelem, a
költészet, a szabadság, vagy a halál felé.
A történet e dióhéj vázlata ugyancsak Alain Robbe Grillettől származik. A „Tavaly Marienbadban” című könyv bevezetőjében elmondja,
hogy két évvel ezelőtt ismerkedett meg Alain Resnaisvel. Mind a ketten
ismerték egymás munkáját és egy egész éjszakán át tartó beszélgetés folyamán elhatározták, hogy közösen forgatnak egy filmet. Nem azt határozták el, hogy Robbe Grillet történetet ír, amelyből aztán Resnais forgatókönyvet készít – az író és rendező egyébként gondosan elhatárolt területét egyikük sem tartotta tiszteletben. Közös erőfeszítésre vállalkoztak.
Mindenekelőtt közös esztétikai elveiket szögezték le. Mind a ketten megegyeztek abban, hogy a hagyományos filmszerű ábrázolás részletekbe
fúló pontosságával megöli a tulajdonképpeni cselekményt. (Egy telefon
cseng, valaki felveszi, látjuk, hogy a vonal túlsó végén ki beszél, valaki
visszateszi a kagylót, kinyitja, vagy becsukja az ajtót, lemegy a lépcsőn,
valaki kinyitja neki az ajtót és így tovább...) Képzeletünk azonban rendszerint gyorsabban, néha sokkalta gyorsabban halad; a lélektani idő a valóságos cselekmény fölé épül, és a túl sok magyarázat nemcsak értelmét
veszti, hanem elkerühetetlen klisékbe szorítja az alkotók fantáziáját.
Alain Robbe Grillet és Alain Resnais megkísérelték, hogy a huszadik
század irodalmának nagy felfedezéseit, Proust, Joyce, Faulkner stílusát a
film cselekményében hasznosítsák. Miután a kifejezésmódban egyetértettek, egy hétre különváltak. Robbe Grillet e hét folyamán négy különböző
történetet írt le a megbeszélt eszközökkel. Resnais legszívesebben mind a
négyből filmet forgatott volna, de végül a „Tavaly Marienbadban” állapodtak meg; ezt tekintették a közös munka első állomásának. Robbe
Grillet ezek után írni kezdett; de korántsem irodalmi történetet és nem is
technikai utasításokkal terhelt, félig-kész forgatókönyv került ki írógépe
alól. Úgynevezett képsort készített. Magyarul mondván képről-képre,
szóról-szóra, zörejről-zörejre haladván alkotta meg a történetet. Az írót
elsősorban az lepte meg, hogy Alain Resnais a legpontosabban kidolgozott részletekben sem látta rendezői szabadsága korlátozását. Ellenkezőleg; a filmtörténetet oly tökéletesnek tartotta, hogy inkább irodalminak
tetsző módosításokat javasolt. Az összekötő szöveget és a párbeszédek
egyes részleteit együtt írták újra. Robbe Grillet a forgatásban nem vett
részt, a filmet csak a montázs előtt látta; mégis megelégedéssel tapasztalhatta, hogy a rendező úgyszólván a bőrébe bújt, nem akadt a fényképezett
és hangosított történetben egyetlen kocka, egyetlen mozdulat sem, amelyet másként képzelt volna. Robbe Grillet és Resnais alkotói elveiket kö508

vetve, olyan tökéletes egységben dolgoztak, hogy a megszokott vádaskodásra: a rendező meghamisította a történetet... nem került sor. A „Tavaly
Marienbadban” könyvváltozatát eredetileg mind a ketten alá akarták írni,
és tulajdonképpen csak a kiadói hagyománynak engedtek, amikor a filmregény Robbe Grillet neve alatt jelent meg. Miért ez a szerencsés találkozás? Robbe Grillet maga ad rá magyarázatot. Azt írja:
„A film olyan művészet, amely a valóságot formákkal teremti meg.
Igazi tartalmát formájában kell keresni, bár más műfajokkal is ugyanez a
helyzet, még a regény esetében is. Az elbeszélés módjának, az időhasználatnak, a mondatok ritmusának, a szókészletnek a megválasztása legalább
annyira a regény tartalmához tartozik, mint maga a történet. Egyetlen regényírónak sem jutna eszébe, hogy valamiféle regényrendezőnek átadjon
egy történetet, amelyet ez a második személy aztán tetszése szerinti formában kézbesít az olvasónak. Ahogy a festő is először egy függőleges
vonalakból mintázott festményről ábrándozhat, mielőtt felhőkarcolókat
festene, az író és a filmíró képzeletében is néha e formai elemek jelennek
meg, még mielőtt a történet a maga végleges formájában kialakulna.”
Robbe Grillet szerint az író és a rendező együttműködése ez esetben
azért volt tökéletes, mert a film minden részletét, a díszletek legapróbb
tervéig együtt látták. Amit Robbe Grillet papírra vetett, már Resnais fejében is megszülethetett volna – amit viszont Resnais vet fel, Robbe Grillet
is kitalálhatta volna. Ezekután igazán keveset számít az a tény, hogy
Resnais sohasem tette be a lábát Robbe Grillet dolgozószobájába, és
egyetlen dramaturgot sem küldött a nyakára, és hogy Robbe Grillet egyetlen egyszer sem járt a stúdióban.
A „Tavaly Marienbadban” regény formája is megáll a maga lábán. Aki
sohasem látott filmet, valószínűleg nem értené meg számos utalását, néhány, a mi tudatunkban már elfogadott szakkifejezését – meglehet, hogy
élvezhetetlennek tartaná. De vajon Shakespeare melyik kortársa értené
meg James Joyce műveit? A regénynek ez a formája századunk olvasóihoz szól. Talán nem kockáztatok túl sokat, ha azt állítom, hogy a „Tavaly
Marienbadban” alkotómódszere legalább olyan hatással lehet a következő
nemzedék irodalmára, mint Resnais rendezői módszere a gombaként szaporodó utánzókra. A film azonban mégis más tartalmú élményt jelent. A
regény amíg a film mindezt egyöntetűen és egyszerre nyújtja. De azt is
Robbe leírása nyomán ugyanis szavakból kell a képeket és hangokat elképzelnünk, Grillet szavai nyomán.
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INDIG OTTÓ
Gulbransson emlékkiállításán 217
Olaf Gulbransson nevét a Simplicissimusból ismerte meg a magyar közönség is. Az egykori pesti kávéházak, újságíró otthonok és művészklubok mindent számontartó asztalainál tudták, hogy a Münchenben kiadott
Simplicissimus nemcsak Németország, de egész Európa politikai, irodalmi, művészi és szellemi életének volt a tréfával leplezett lelkiismerete.
Gúnyos karcolataival, gyilkos karikatúráival bátran mondta meg a véleményét mindarról, ami a közélet pódiumain vagy művészi piacán tehetségtelen, hamis vagy otromba volt. A Simplicissimus kritikai tevékenysége a század elején különösen hatásos volt, amidőn a közízlést és életformát irányítani akaró kispolgár-félműveltséget tűzte tollhegyre, illetve ceruzahegyre, mert az újságban megjelent rajz és kép néha hatásosabbnak
bizonyult minden szövegnél. Nos, e rajzok és karikatúrák utolérhetetlen
mestere volt Olaf Gulbransson.
Pedig nem is volt német. Még nem érte el harmincadik évét, amikor
szülőhazájából, Norvégiából Münchenbe került. Itt is maradt, és 1958ban, nyolcvanöt éves korában halt meg kis házában, mely a bajor havasok
völgyében csillogó tavak partjára épült.
Az emlékére rendezett mostani kiállítás katalógusában megtalálható
néhány rövid sorban összefogott életrajza. Gulbransson 1873-ban született Oslóban és már tizenhat éves korában megjelentek rajzai, karikatúrái
a norvég napilapokban. A rendkívül tehetséges fiatalemberre, úgy látszik,
hazája határain kívül is felfigyeltek, mert 1902-ben a Münchenben alig
néhány éve elindult Simplicissimus szerkesztője és tulajdonosa, Albert
Langan elutazott érte Oslóba, és pár napi tanácskozás után mint a
Simplicissimus munkatársát büszkén vitte magával haza, Münchenbe.
Olaf Gulbransson zsenialitására és ragyogó humorérzékére jellemző,
hogy ceruzája milyen hamar otthon érezte magát az idegen és teljesen
ismeretlen új hazában; nem kellett sok idő hozzá, hogy meglássa szatirikus s gúnyolódó kedvének céltábláit. Néhány hónap múlva rajzai már a
Simplicissimus díszhelyén, a címlapon jelentek meg, és az emberek elámultak, hogy ez a norvég fiatalember milyen csalhatatlan gúnnyal és
ördögi tehetséggel mutatott rá a bajor főváros – és egész Németország –
politikai, művészeti és társadalmi életének sebezhető pontjaira. Különösen a városi adminisztráció hatalom tudattól felfújt tisztviselőire és elvi217

Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 4. számában.
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selhetetlen önkényeskedéseire hívta fel a figyelmet. A város népe jól mulatott a norvég rajzoló karikatúráin. Gulbransson népszerűsége, hírneve
egyre nagyobb lett, de amint ez ilyenkor természetes – a kicsúfoltak ellenséges tábora is alaposan megszaporodott, ő azonban nem törődött ellenségeivel, húsz évre kötötte szerződése a Simplicissimushoz, húsz évig
nem is mozdult el München-ből, de miután Európát még nem ismerte és a
honvágy is bizseregni kezdett benne, összepakolta sátorfáját és négy éves
tanulmányútra indult. Két évig Párizsban élt, két évig Rómában, majd
hazament Oslóba, ahol feleségül vette a híres norvég író és kritikus
Björnsterne Björnson unokáját, aki régi szerelme volt, de máshoz ment
férjhez, és férje halála után most szabad lett. Vele együtt tért vissza Münchenbe, ahol nagy örömmel fogadták, különösen a Simplicissimus,
amelynek újból munkatársa lett.
Sikere ekkor talán még nagyobb volt, mint hűtlen eltávozása előtt, és
hogy többé eszébe ne jusson a várost elhagyni, a bajor kormány – hívei
közbenjárására – a világhíres müncheni Szépművészeti Akadémia professzori állásával tüntette ki. Tanári tekintélye igen nagy volt, és nemcsak
Németország, de Európa, sőt Amerika fiatal művésznövendékei tódultak
előadásaira.
Az emlékére rendezett kiállításon járva folyton arra kellett gondolnom,
hogy mily nehéz egy ilyen vizuális élményről szavakkal beszámolni. Látni kell a rajzokat, hogy az évtizedek előtti társadalmi életet gúnyoló karikatúrákat, politikai szatírákat megértsük és azok ízét-savát értékeljük.
Hogyan is érzékeltethető egy vicc, amelyet a rajzoló szellemes ceruzája
mesél el? E gondon még a kép alá írt egy-két soros szöveg sem segít.
Gulbransson politikai tréfáihoz az akkori kor politikai viszonyait kell ismerni. Egyébként hogyan érthető meg az a rajz például, amelyen a torreádornak öltözött Vilmos császár hegyesen kipödört bajusza a politikai arénában ledöfi a bika bőrébe bújt belügyminisztert. A politikai karikatúrákon kívül említést érdemelnek az akkori művészeti és irodalmi élet szereplőiről készített arcképei és karikatúrái. Többek között mesteri portréit
kapjuk az akkor még fiatal Thomas Mann-nak, Wedekindnek, Eleonóra
Dusenak és Selma Lagerlöfnek. Rabindranath Tagore és Tolsztoj már
öreg ember volt, mikor Gulbransson lerajzolta. E két mesteri arcképet
annak idején a müncheni képtár vette meg és adta most kölcsön a kiállítás
rendezőinek.
Mialatt a többszáz rajzot csodáltam, eszembe jutott, hogy a századforduló éveiben igen sok magyar festőművész Mekkája volt München. A
müncheni Szépművészeti Akadémián tanultak többen a híres
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Liebermanntól, Kaulbachtól és később bizonyára Gulbranssontól is. Ferenczy Károly, Hollósy Simon, Fényes Adolf, Kernstock Károly, és azt
hiszem, Rippl-Rónay is csak a müncheni tanulóévek után költözött Párizsba és került a francia festészet bűvkörébe. Két tehetséges karikatúrarajzolónk, Paulini Béla és Major Henrik éveken át a müncheni Akadémián tanult. Gulbransson kiállításán némely kép előtt megálltam, és mosolyognom kellett. A norvég mester egy-egy rajzában találkoztam velük.
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BOGYAY TAMÁS
Kétféle őstörténetírás 218
László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai – A finnugor őstörténet
régészeti emlékei a Szovjetföldön. Akadémiai Kiadó, Budapest 1961. 211
old. 72 kép.
Elekes Lajos, Lederer Emma, Székely György: Magyarország története.
Az őskortól 1526-ig. Tankönyvkiadó, Budapest 1961. 458 old. XXXII
tábla.
A magyar nép eredete hazai kutatóit igazán nem lehet restséggel vádolni.
Nem igen múlik el esztendő újdonság nélkül. Alig ültek el a Molnár Erik
belsőázsiai őshazaelmélete körüli vita hullámai, az Acta Linguistica, az
Akadémia külföldnek szánt nyelvészeti folyóirata megkezdte Moór Elemér nagy etnogenetikai tanulmányának folytatásos közlését. Ez csak öt év
múlva, 1960-ban fejeződött be. 1961-ben aztán megint kaptunk egy új,
önálló „őstörténeti” könyvet, és megjelent a „Magyarország története”
egyetemi tankönyv végleges, őstörténettel bővített kiadása is.
Az új őstörténet László Gyula, az ismert régész munkája. A könyvet
szerzője szakkörökben már régen beharangozta, de biztos, hogy az 19531954-es őstörténeti vita nélkül egészen más képet kapott volna. Az eredeti
elgondolásra csak az alcím emlékeztet: „A finnugor őstörténet régészeti
emlékei a szovjetföldön”. Ez némiképp félrevezető. Ugyanis ami a
könyvben új és lényeges, éppen nem a régészet.
László Gyulának népszerű stílusú írásaival a laikus nagyközönségnél
nagyobb sikere volt, mint szaktársainál. Egyéni ötletei és elképzelései
nem mindig állták ki a szigorú kritikát. Ezúttal azonban nem csinált voltaképp mást, mint szinte szószerint megvalósította a programot, amelyet
Kniezsa István a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1953. december 1-i
őstörténeti vitaülése elnöki zárószavában felvázolt. Ennek az volt a lényege, hogy az őshazák lokalizálásánál a nyelvészeti életföldrajzi érvek
alkalmazásához segítségül kell hívni az éghajlattörténetet és a történeti
állat- és növénytant, főképp az ún. pollenvizsgálatokat vagyis virágporkutatást. Ugyanis egyáltalában nem magától értetődő, hogy a finnugor ősök
ismerte növény- és állatfajták évezredekkel ezelőtt is épp azon a területen
voltak elterjedve, mint ma. Ezzel természetesen a nyelvészek is számoltak, és Moór Elemér említett munkájában már döntő szerepet juttatott a
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Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 4. számában.
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klímaváltozásoknak és az erdő- meg steppeövezet közti határ észak-déli
irányú ingadozásainak. Csak a régész László szánta azonban rá magát,
hogy belemerüljön a történeti állat- és növénytanba, elsősorban a Szovjetunió területén végzett virágporvizsgálatok eredményeibe. Ehhez persze
megfelelő szakemberek segítségére volt szüksége; a jegyzetek szerint
főként a botanikus Zólyomi Bálintnak köszönhetett sokat. László maga is
bevallja, hogy műve „voltakép könyvekből írt új könyv”, vagyis kompiláció, ami ebben az esetben nem jelent lebecsülést, sőt ellenkezőleg, épp
ebben van a könyv értéke.
Az alap, mint száz év óta minden komoly eredetkutatásnál, a nyelvészet. László főként Hajdú Péter 1953-ban megjelent munkájára támaszkodik, amit kiegészít újabb nyelvstatisztikai vizsgálatok eredményeivel,
hogy megállapítsa az uráli ill. finnugor nyelvek egymáshoz való viszonyát és kikövetkeztesse egykori térbeli elhelyezkedésüket és szétválásuk
időrendjét. Ezután következik könyvének legfontosabb része, amelyben a
nyelvészek összegyűjtötte életföldrajzi bizonyítékokat, növény- és állatneveket stb. összeveti Észak- Eurázsia növény- és állatvilágának az utolsó
jégkorszak óta végbement változásaival. Ebből először is az tűnik ki,
hogy az uráli közösség nem alakulhatott ki a szamojédok és északi finnugorok mai lakóterületein, mert ezek akkoriban, az őskőkor végén, még
teljesen lakhatatlanok voltak. Az a flóra, amit az uráli közösség, kikövetkeztethető tanúsága szerint ismert, annak idején csak a KözépLengyelországtól az Oka folyóig terjedő területen volt megtalálható. A
ma urálinak nevezett népek elődei Kr. e. 5000 előtt vagy akörül innen
terjeszkedhettek ki észak és kelet felé. A tömbökre való szakadozás azonban már ebben az ún. uráli őshazában megindult és ma is tükröződik az
uráli és finnugor nyelvek egymásközti rokonsági fokaiban. Tarthatatlannak bizonyul a finnugor őshazának a Káma folyó vidékére való lokalizálása is. Ennek az a feltevés volt az alapja, hogy ezen a vidéken ismerhették meg egyidőben mind a közép-európai lomboserdők, mind pedig a
keleti tajga fáit. A László összeállította szovjet virágporvizsgálatok eredményei szerint azonban a finnugor egység korában a lomberdők övezete
és a szibériai tajga egymásnak még közelébe sem ért. A tajga növény- és
állatvilágával csak az uráli közösségből leghamarabb kivált és kelet felé
legmesszebbre jutott csoportok, a szamojédok és az obi ugorok elődei
ismerkedhettek meg. Az ősmagyarok elődei, akik ugor rokonaik nyomán
szintén keletre vándoroltak, már nem léptek ki az európai lomboserdők
övezetéből, amely a Kr. e. második évezredben ugyan rövid időre elérte
az Urál hegységet, de általában megtorpant a Volgánál. László végül arra
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az eredményre jut, hogy az ősmagyar nép a Volga középső folyásánál, a
jobbparti ligetes steppén alakult ki, ahol később a történeti forrásokban is
feltűnik. Azt írja: „Ez a kikövetkeztetett szállásterület megfelelne egyrészt
a finnugor rokonsági láncban elfoglalt helyünknek (obi ugorok és permiek
közt), másrészt pedig a későbbi adatoknak (Julianus, mescserek).” (190.
o.) Megjegyzi még, hogy ez a településterület „elég széles sávban érintkezhetett a déli manysikkal (vogulokkal) és a Volga kazáni területeire
áttelepült permiekkel.” (193. o.) László az uráliak ill. finnugorok oszlására és szétvándorlására vonatkozó következtetései megerősítését látja a
szamojéd és finnugor nyelvek szókincsének kapcsolataiban és az egyes
nyelvek legrégibb altáji és indoeurópai kölcsönszavainak arányában is. A
folyamat legalábbis feltételesen összekapcsolható a kérdéses területeken
kimutatott egyes régészeti kultúrákkal. A közép-lengyelországi ún.
Swidry-kultúrát László egész határozottan az ősuráliaknak tulajdonítja.
Figyelemre méltó viszont, hogy az első magyar őshazára vonatkozó
korábbi nézetét régészeti vonalon is feladta. Az 1953-as vitában ui. még
„folyamatosságot” látott a Káma-vidéki késő pjanobori és a honfoglaláskori magyar régészeti anyag között. Ebben a könyvében már csak annyit
mond, hogy a szálak visszafelé az ananjinói és pjanobori kultúrák közelébe vezetnek, de az előmagyaroknak a Káma vidékén egymást követő két
műveltségnek legfeljebb a déli részéhez lehetett valami közük.
Feltűnő, hogy épp László Gyula, aki az őshazakutatást igyekszik minél
egzaktabb tudományos alapra helyezni, aránylag igen kevés helyet juttat
az embertannak, amely pedig az eredet- és őstörténetkutatásnak évtizedek
óta leghűségesebb természettudományi segítőtársa. Az uráli és finnugor
korszakot illetőleg ezt azzal is indokolja, hogy még nagyon kevés a hiteles lelet, és ebben igaza is van. Az ősmagyarok első szállás területe lokalizálásánál azonban meg sem említi a magyar antropológusoknak az
1930-as évek óta módszeresen kidolgozott nézeteit. Ezeknek rövidre fogott lényege az, hogy a honfoglaló magyarság europid-mongolid jellegű
uráli komponense, ami bizonyára megfelel az ugor elemnek, nemcsak
morfológiai rokona, de valószínűleg leszármazottja is a Káma-vidéki
Ananjino és Pjanobor kultúra hordozóinak. Ennek az embertani megállapításnak az elbírálásánál figyelembe kell azonban venni, hogy a paleoantropológia nemcsak anyagát kapja a régészettől, de történeti következtetéseiben is a régészet és más történeti tudományok megállapításaira van
utalva, ezeket voltakép csak ellenőrizheti és kiegészítheti. Ebből a szempontból legfőbb jelentősége abban áll, hogy egy adott népcsoport fajtaelemeinek arányaiból következtetni tud a vérkeveredések méreteire, vagy515

is az idegen népcsoportokkal való érintkezések intenzitására is. Az érintkezések helyét és idejét azonban a csontvázak épp oly kevéssé árulják el,
mint az egyes csoportok nyelvét és kultúráját. Ugyanis régi igazság – és
erre épp a finnugor népek mutatnak igen jó példát –, hogy a nyelvrokonság nem jelent szükségképpen fajrokonságot, és az sem biztos, hogy az
azonos vagy hasonló embertani jelleget mutató csoportok nyelve is azonos vagy rokon volt. Az antropológusok a magyar nép eredetével foglalkozva, a nyelvészek útmutatását követve szentelték figyelmüket elsősorban az obi ugoroknak és a Káma-vidéki temetők embertani anyagának.
De hogy az ottani ananjinói és pjanobori kultúra hordozói ősmagyarok és
a honfoglalók egyenes ősei lettek volna, sohasem számított bebizonyított
ténynek, és pusztán antropológiai alapon nem is lehetne igazolni. Ma annál kevésbé, mert a legújabb kutatások kezdik lényegesen megváltoztatni
a paleoantropológia régészeti alapvetését. László maga is idézi Szőke
Béla tanulmányát (Archeológiai Értesítő 86, 1959. 32-46), amely kimutatta, hogy a Dunamedencében eddig teljesen szlávnak tartott ún. bjelobrdói
kultúra temetőinek jórésze a 10. századi magyar köznép hagyatéka. Az
eddig vizsgált és többnyire gazdag honfoglaláskori leletek, amelyekben a
turanid és utánuk az ún. uráli típus a legerősebb, csak a vékony vezetőréteget képviselik. A honfoglaló magyar tömegek fajta-összetétele tehát
még nem tisztázott. Már pedig csak ebből kiindulva lehet majd kielemezni a török, iráni, szláv és egyéb népelemek hatását és végeredményben a
finnugor előmagyarok valódi fajtajellegét, így az embertan László megállapításaival csak új feladatokat kapott.
A szerző egy előkészületben levő második kötetben ígéri a Volgamenti őshazából a mai hazába vezető út történetét. A bevezetőben és a
befejező részben is ad azonban már belőle némi ízelítőt. A lényeg az,
hogy László nemcsak a nyugat-szibériai őshazát, de a Kubán folyó menti
tartózkodást is elveti, habár részben más indokolással, mint ahogy – meggyőző módon – már Moór Elemér és Sinor Dénes is tette.
A kutatók többségével szemben tagadja László a baskíriai őshazát is.
Álláspontja bizonyítékát látja Julianusnak és Riccardusnak a tatárjárás
előtti magyar domonkos hittérítők útjairól szóló jelentéseiben is. Pauler
Gyula, Gombocz Zoltán, Németh Gyula és végül Bendefy László első
szövegmagyarázatával szemben elfogadja a bíráló J. Bromberg megállapítását, amely szerint Julianus útja a Volgától nyugatra vezetett és a pogány magyarokkal az innenső, a jobb parton találkozhatott. Ezt utóbb
Bendefy is kénytelen volt elismerni, és ma már vitán felül áll. Megoszlanak azonban a vélemények arról, hogy hol élt ennek a keleti magyarság516

nak a zöme, vagyis hol terült el voltakép Julianusék Magna Hungáriája.
Itt kapcsolódik bele a problémába a baskír-magyar azonosság vagy rokonság kérdése, ami a 9-10. századi mohamedán földrajzi írók, főként
Balkhi névhasználatából ered. Ugyanis, ha Baskíria területén volt az első
magyar őshaza, vagy pedig a baskírokban – legalább részben – egyenest
magyar ivadékokat kell látnunk, akkor Julianus a Volgán innen csak egy
töredékkel találkozhatott. Erre hajlott Czeglédy Károly (Századok
LXXVII, 1943. 277-306), aki szerint a volgai bolgár állam területén is
éltek magyarok, ezeket találta meg Julianus. Györffy György Krónikáink
és a magyar őstörténet, Budapest 1948, 74-76) a baskírok Jenej és
Jurmaty törzsében, Paulert és Németh Gyulát követve magyarokat lát (Jenő és Gyarmat), akikről Ibn Fadián 10. század eleji útleírása alapján feltehető, hogy jóval nyugatabbra, a Volga mentén laktak. Sinor Dénes igen
figyelemreméltó tanulmányában (BSOAS, 1952, XIV/3. 589-602)
Riccardust csak részben tartja szavahihetőnek és azt bizonyítja, hogy Julianus a keleti magyarok országába sosem jutott el, hanem csak a tatárok
elől menekülőkkel találkozott a Volgán innen. Viszont Moór Elemér szerint (Acta Ethnoographica II, 1951. 124-132) Julianus magyarjai annak a
résznek az utódai voltak, amely Levediából a 889-es besenyő támadás
elől északkelet felé tért ki. Perényi Imre (Magyar Nyelv LV, 1959. 385391, 488-499) a leghatározottabban tagadja, hogy a 13. században Baskíriában lettek volna magyarok. Julianus magyarjai már azért sem lehettek
azonosak vagy kapcsolatban a baskírokkal, mert ezek a 13. században
már egész biztosan mai helyükön és nem a Volga partján laktak.
Julianusék Magna Hungáriája tehát a Volgán innen feküdt és a későbbi
mozsar-mescser területek őrizték meg emlékét. Perényi arra az eredményre jut, hogy a tatárjárás után a főkánnál járt nyugati követek (Carpini,
Rubruk) „Baskíria – Magna Hungária, baskírok – keleti magyarok azonosítása csupán tudóskodó, logikai következtetés, még pedig a karakorumi
udvarban mohamedán tudósoktól kapott információk alapján. Egy korábbi cikkében (A magyarok és a keleti szlávok kapcsolatai a honfoglalás
előtt. Magyar–orosz történelmi kapcsolatok. Szerk. Kovács Endre. Budapest 1956. 5-34) Perényi ugyancsak a Volgán inneni területre helyezi a
magyar törzsszövetség kialakulásának színterét és a Kárpát-medencében
végződő vándorlás kiindulópontját. Julianus ettől a területtől kissé északabbra találkozott magyarokkal, akik Perényi szerint is, Mint már Moór
állította, a 889-es besenyő támadás következtében szakadtak el és húzódtak feljebb.
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László nem ismeri, vagy legalábbis nem idézi Perényit, de még tovább
megy. Czeglédynek a magyarok régi szavárd nevére és egy 6-7. századi
kangar-szavárd háborúra vonatkozó megállapításaira hivatkozva a következőket írja: „A VI-VII. században, de mindenesetre 750 előtt a magyarság három részre szakadt itt (ti. a Volga jobbpartján), egy része megmaradt a Volga könyöke táján (Julianus magyarjai), másik része nyugatra
vonult (később Árpád magyarjai), harmadik része a Kaukázus déli lejtőire
menekült (szavárdok) ... A magyarság a kangar támadás előtt hosszan,
elnyúltan települhetett meg a Volga mentén, talán a Volga könyöktől a
mai Sztálingrád magasságáig. Így történhetett meg, hogy a középen megtelepült törzseket nyugatra vetette a kangar támadás, míg az ettől északabbra levők helyükön maradhattak, a déliek pedig – nyilván a Volga
jobb partjának mentén – a Kaukázus felé vették útjukat.” (29 o.) Ennek a
tetszetős elméletnek több bökkenője van. Az egyik az, hogy a Volgán
nem lehetett mindenhol átkelni, és a nomád népek vonulásainak és támadásainak is megvolt a maga kitaposott évezredes útja. A másik és talán
még súlyosabb bökkenő a nyelv és népnév kérdése. Ugyanis nem kétséges, hogy a 13. századi magyar domonkos hittérítők és a Volga-vidéki
magyarok egymás nyelvét egész jól megértették és – hozzátehetjük –
azonosnak tekintették. Ha a mozsár nevet viselő utódokat figyelembe
vesszűk, nyilvánvaló, hogy a keletiek is magyaroknak nevezték magukat.
A 9. század végén elszakadt résznél a megértés – a kárpátmedencei szláv
hatás ellenére is – könnyű lehetett, és a népnév azonossága is természetes.
Nem így áll a dolog a 6. vagy 7. századi szétválás esetén. „Magyar törzsszövetségről” akkor még szó sem lehetett, és igen valószínűtlen, hogy a
valamely idegen hatalom kötelékében élő nép egésze már magyarnak nevezte volna magát. Az is több, mint kétséges, hogy a két csoport tagjai a
13. században megértették volna egymásnak több mint egy félévezreden
át különböző körülmények és kultúrhatások közepette továbbfejlődött
nyelvét. Gombocz is kénytelen volt annak idején megjegyezni, hogy ha
Julianus magyarjainak ősei a feltételezett (és azóta már megcáfolt) Kubán-vidéki őshazából vándoroltak vissza a 6.-7. században a Volga középső folyásához, fel kell tenni, hogy a két rész nyelve évszázadokon át
igen keveset változott.
Annyi bizonyos, László Gyulának a második kötetben legalább olyan
nehéz kérdésekkel kell megbirkóznia, mint az elsőben.
László Gyula könyve éppen eléggé felforgatja az uráli és finnugor őstörténet már szinte hagyománnyá merevedett, általánosan elfogadott térbeli és időrendjét. Nem kicsiség tudomásul venni azt, hogy az uráli kö518

zösségnek és őshazának semmi köze sem volt – épp az Urál hegységhez.
Az ilyenfajta „felforgató” könyvek után az ember szívesen vesz kezébe
olyant, amely a vélemények csatáiból leülepedett, többé-kevésbé biztos
ismereteket ígéri. A „Magyarország története” egyetemi tankönyvéről
méltán feltételezhetnénk, hogy be is tartja ezt az ígéretet, főként ha a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete égisze alatt jelent meg. László megállapításainak tekintetbe vételét ugyan nem várhatjuk tőle, mert a két könyv egyidőben, 1961. októberében jelent meg.
Arról mindenesetre lehet vitatkozni, hogy a tanulni vágyó egyetemi
hallgatónak melyik rendszer nyújtott többet: a régi, amikor a diák tanúja,
sőt a szemináriumokban már résztvevője is lehetett a professzorok tudós
csatáinak, vagy pedig az új, amely egy „értelmiségi dolgozókat”, tanárokat, levéltárosokat, muzeológusokat futószalagon gyártó főiskolai üzem
tanulói számára készen nyújtja a vizsgaanyagot. Az új rendszer értéke
mindenesetre nagy mértékben függ a tankönyvtől. Ezúttal nem nézzük az
egész kötetet, hanem csak az őstörténeti fejezetet, amely annál is inkább
László Gyula könyve mellé kívánkozik, mert az egyetemi tankönyv első,
ideiglenes kiadásában teljesen hiányzott. Ennek a résznek különben megvan a maga nem mindennapi története.
Az ideiglenes tankönyv szövege előzetes megvitatásáról az Andics Erzsébet szerkesztette Acta Historica III. 1954 évi, de 1956 első felében
megjelent kötete számolt be. Ebben olvashatjuk, hogy a magyar nép történeti fejlődése első korszakát a tankönyv végleges szövege Molnár Erik
1954-es őstörténete alapján fogja bemutatni. Hozzátehetjük: annak ellenére, hogy Molnár Erik őstörténeti elméletét a szakkritika ritka egyhangúsággal elvetette. Ez, úgy látszik, nem akadályozta volna Andicséket, hogy
a Molnár-féle őstörténetet mintegy párthatalmi szóval rákényszerítsék az
egyetemekre. Hiszen a nagy mintakép, a szovjet történettudomány cifrább
dolgokra is megért már; gondoljunk csak a marxizmus tündöklésére és
bukásának hátterére.
1956 októberének vihara azonban a magyar tudományos élet színpadáról egy időre egészen lesöpörte Andicsot és egyetemi katedrájáról Molnár
Eriket is. Ez utóbbi mint a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének az igazgatója továbbra is befolyásos ember maradt.
Sőt, Intézete hatásköre újabban, úgy látszik, még csak növekedett, mert a
„Magyarország története” egyetemi tankönyvének végleges kiadását is
rábízták. 1956 gátszakadása után az eredeti tervet természetesen nem lehetett megvalósítani. Székely György, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem tanszékvezető tanára és rektorhelyettese vállalta „A honfoglaló ma519

gyarság kialakulása” című II. fejezet megírását. Megpróbálta összeegyeztetni a politikai szempontokat a szaktudományossággal. Az eredmény egy
olyan kompromisszum, amellyel – előre bocsátjuk – mindegyik fél csak
vesztett, de legfőbb vesztesek a szegény diákok, akiknek ebből a könyvből kellene megtanulniok a magyar nép eredetét és őstörténetét.
Székely György tudja, hogy a leendő történelemtanárnak kell, hogy legyen valami fogalma arról, hogyan és kik derítették ki azt, amit tudunk. A
módszerről Pais Dezsőnek egy igen régi cikkét idézi, amely a nyelvfejlődés kutatásánál a történelem, még pedig főként a művelődéstörténet figyelembe vételét követelte. Az idézethez a következőket fűzi hozzá: „De
ez a ma is elfogadható programot csak a felszabadulás utáni vitákban és a
marxizmus térhódítása folytán megújuló tudományunk teljesítheti. A
nyelvtudomány szerepe továbbá nem is egyedüli az őstörténetben; a régészet, az embertan, a földrajz, a néprajz, az ősnövénytan nélkül ez nem
művelhető.” (25 o.) Egy további idézettel szemléltethetjük legjobban,
hogyan érvényesíti Székely György a gyakorlatban ezeket a kétségtelenül
helyes módszertani elveket és mit árul el a diákoknak őstörténetünk érdemes kutatóiról. A „Társadalomfejlődés a finnugor együttélés korában”
című alfejezet így kezdődik: „Az ősi együttélés helye vitatott. Legrégibb
korszakait Molnár Erik magyar őstörténete egy sor szovjet földön feltárt
régészeti kultúrához kísérelte kapcsolni. Az általa feltételezett szajáni
őshaza kérdése véglegesen tisztázottnak nem tekinthető. De a finnugor
törzsek egy ideig Ázsiában tartózkodása a szovjet őstörténetírásban kevésbé elszigetelt álláspont, mint az utóbbi évtizedek hazai irodalmában.
V. N. Csernyecov (1953) az Ob és Irisz vidékét tekinti az ugor népek kialakulása színhelyének. Szerinte a magyarok ősei is Nyugat-Szibéria területein éltek az i. e. I. évezredben. A. V. Arcihovszkij (1954) is a finnugor
törzsek Európába vándorlását vallja. Nyelvészeink zöme a finnugor őshazát valahol a Közép-Volga és a Káma folyók vidékén keresi.” (27 o.)
Ember legyen az a diák, aki ebből a bekezdésből kiokosodik és véleményt
tud alkotni magának a finnugor őshazáról. A helyszín nincs eldöntve, a
kor meghatározásáról pedig még csak szó sem esik. Ráadásul egyszerűen
valótlan Székely Györgynek az az állítása, hogy a „szajáni őshaza” kérdése nincs véglegesen tisztázva. Negatív értelemben régen tisztázott: képtelenség. Szándékos megtévesztés gyanúját kelti az a beállítás is, mintha
„nyelvészeink zöme” a finnugor őshazát még csak keresgélné, mintegy a
sötétben tapogatózva, „valahol a Közép-Volga és a Káma folyók vidékén”. Már láttuk, hogy voltaképp csak két vélemény van, és földrajzilag
azok sem esnek egymástól nagyon messze: a Volgán innen vagy túl.
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Mindegyik sokkal alaposabb érvekre támaszkodik, mint az egész
belsőázsiai elmélet. Nyilvánvaló Székely György erőlködése, megmenteni Molnár Erikből, ami menthető. Eljárása ezen a vonalon a manapság
annyit ócsárolt „személyi kultusz” fénykorára emlékeztet. A tankönyv
alapján a diák azt hiheti: a modern magyar őstörténet-kutatás egyenlő
Molnár Erikkel. Székely még olyan megállapításnál is hivatkozik rá, ami
már régen közhely volt, amikor Molnár Erik egyáltalában elkezdte az
őstörténészkedést. A magyar eredet- és őstörténetkutatók sora nála Reguly Antallal (†) zárul. Hogy csak a nagy holtakat említsük: Budenztől Szinyein és Gomboczon át Zsiráfig mindenki hiányzik. Jellemző az idézett
bekezdésben az obi ugorokkal foglalkozó Csernyecov és a régészeti kézikönyvíró Arcihovszkij felvonultatása Molnár mellett; mintha a szovjet
tudományban ezek jelentenék a legsúlyosabb véleményt és tekintélyt.
Természetesen szó sem esik a külföldiek közül az orosz Koeppenről, az
életföldrajzi módszer úttörőjéről, a finn Donnerről, Paasonenről,
Setäläről, a régész Tallgrenről.
A legkülönösebb az, hogy Székely György a fejezet megírásakor elsősorban mégis az agyonhallgatott és Molnár Eriktől annak idején útszéli
hangon lepocskondiázott nyelvészek munkáira támaszkodott. Ami ezen a
tíz oldalon kézzelfogható és használható, túlnyomórészt a nyelvészek
megállapításaiból van összeollózva. A váz természetesen készen adva volt
a marxista társadalomfejlődési elméletben. Ennek a világ bármely részén
és bármikor „érvényes” sémának azonban a nyelvészeknek a szókincs
alapján rajzolt művelődéstörténeti képe ad konkrét és épp finnugor meg
magyar tartalmat.
Időben és térben azonban még így is sajátságosán meghatározatlan marad ez a történelem. Úgy látszik, Székely Molnár Erikre való tekintettel
nem merte felhasználni a nyelvészek nagyon is világos életföldrajzi
eredményeit, inkább meghagyott mindent a maga idő- és térbeli bizonytalanságában. Még a magyar őstörténet utolsó századaiban is, amikor pedig
kezdenek megszólalni az írott források is. A 8. századi tartózkodási helyet
illetőleg például „az Azovi-tenger vidékétől északra” az egyik meghatározás. A szó szoros értelmében határtalan térségben pásztorkodó ősmagyarságról pedig azt írja Székely, hogy „állattenyésztést űzve egyik legelőterületéről a másikra vonult, nagyobb időközökben elhagyva szállásterületeit.” (30 o.) Ezzel elárulja, hogy minden marxista képzettsége mellett
a lovasnomádság mint gazdasági életforma lényegét teljesen képtelen
megérteni, és valamiféle cigányos bolyongásnak tünteti fel azt, ami a va-
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lóságban óriási és egyáltalában nem véletlen népmozgalmak világtörténelmi jelentőségű eseménysorozatába illeszkedik be.
Az időbeli meghatározatlanságon nem segít a kötet végén található
„Időrendi áttekintés” sem, amit Benczédi László állított össze. Sőt, ez
tájékozatlanságban túltesz még Székely György szövegén is. A magyar
nép őstörténetére vonatkozó első adata a következő: „I. e. I. évezred – A
magyar nép kialakulásának finnugor korszaka.” Tudvalevő, hogy ez a
korszak Molnár Erik szerint is már Kr. e. 1700 körül, valószínűleg azonban még előbb véget ért. A második idevágó adat: „I. sz. körüli évszázadok – A magyar nép kialakulásának ugor korszaka.” Ebben az esetben elképzelhető, hogy Benczédi Zsirainak „A finnugorság ismertetése” című
egyetemi füzete egy kissé szerencsétlen fogalmazású és ma már tárgyilag
is túlhaladott passzusát értette félre. Mindenesetre az ugor közösség a
jelzett időben már legkevesebb jó pár száz éve a múlté volt.
Ezeket a megjegyzéseket megtoldhatnánk még néhány kisebb-nagyobb
pontatlansággal és nyilvánvaló tárgyi tévedéssel is. Azonban nem érdemes rápazarolni a papírt és a nyomdafestéket, mert ezen az „egyetemi
tankönyvön” hiába ékeskedik a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének a cégjelzése, tudományos munkának, szakismeretek megbízható foglalatának minősíteni még Molnár Erik mértékével sem
lehet.
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BORBÁNDI GYULA
Lukacs György irodalmi szociológiája 219
Georg Lukács: Schriften zur Literatursoziologie, Ausgewahlt und
eingeleitet von Peter Ludz, Soziologische Texte, Band 9. Hermann
Luchterhand Verlag, Neuwied 1961, 568 oldal, 28 német márka.
Néhány év óta viszonylag sok magyar írót és gondolkodót kapott szárnyára a világhír. Külföldi könyvekben, folyóiratokban, a napi sajtóban ma
sokkal többször találkozunk kitűnő magyar alkotók és magyar művészek
nevével, mint bármikor azelőtt. Ez az örvendetes jelenség elsősorban politikai természetű eseményeknek tulajdonítható, de nemcsak azoknak. És ez
rendkívül bíztató. Újabban nyugati kiadványokat olvasva mind sűrűbben
akad meg a szemünk olyan magyar szellemi eseményeken és szereplőkön,
amelyek és akik iránt az érdeklődést nem a politika sugallja. A külföldi
kiadói tervekben is gyakran szerepelnek magyar művek, ha sajnos, nem is
olyan mennyiségben, ahogyan irodalmunk, művészetünk és tudományos
életünk színvonala indokolttá tenné. A híres magyarok sorában vitathatatlanul előkelő hely illeti meg Lukács Györgyöt, akit nyugati irodalmi és
tudományos körökben talán jobban ismernek és tartanak számon, mint –
néhány kivételtől eltekintve, – bármelyik magyar író és tudós társát. A
marxista bölcselőt és esztétát a sors különös iróniája folytán csak abban a
táborban nem akarják elismerni és illő megbecsülésben részesíteni, hová
szemlélete és sok évtizedes munkássága alapján tartozik.
Egyes nyugat-európai országokban – különösen NyugatNémetországban és Olaszországban – a múlt években Lukács György
mind több munkája látott napvilágot. Magyarországon viszont és azokban
az országokban, ahol elvbarátai vannak uralmon, Lukács belső száműzetésbe szorult, könyveit nem adják ki, írásait nem közlik, az ellene indított
támadásokra nem szabad felelnie. Egy későbbi korban talán a történelem
sajátos tréfájának hat majd, hogy a kommunista Lukács alkotásait a nyugati „kapitalista” kiadók jelentetik meg, a kommunista kiadók viszont
legfeljebb az ellene írott förmedvényeket gyűjtik csokorba és ezek kiadásával járulnak hozzá a Lukács-irodalom gazdagodásához, mint például
legutóbb a kelet-berlini Aufbau Verlag, amely magyar és kelet-német
szerzők – köztük Lukács-tanítványok – vádiratait gyűjtötte össze és adta
ki három és félszáz oldalon.
219

Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 4. számában.
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A huszonkettedik szovjet pártkongresszus óta a kommunista világmozgalomban ismét más szelek fújnak. Érdekes és izgalmas fejleményeknek vagyunk tanúi. A Lukács-ügy azonban – érthetetlen módon –
még mindig nem került szóba, pedig Lukács rehabilitációjának, az igazságtalan támadások és érdemtelen mocskolódások jóvátételének ideje is
elérkezett. Nem logikus ugyanis fenntartani Lukáccsal szemben egy olyan
elutasító álláspontot, amely a huszonkettedik pártkongresszuson és nyomában az egész kommunista mozgalomban elítélt dogmatikus és szektás
elvek jegyében alakult ki annak idején. Kommunista szempontból mindenesetre szégyenletes volna, ha Lukács új nagy műve, a marxista esztétika – amelyen évekig dolgozott és amelynek terjedelme mintegy kétezer
kézirat-oldal – nyugati kapitalista országban jelennék meg.
Nyugat-Németországban a néhány évvel ezelőtt kiadott „Wider den
missverstandenen Realismus” után most Peter Ludz összeállításában és
előszavával Lukács irodalom-szociológiai szövegei láttak napvilágot. Az
öt és félszáz oldalas gyűjtemény négy részből áll. A bevezetőből, Lukács
történelem-bölcseleti írásaiból és irodalom-szociológiájának alapvetését
nyújtó elméleti munkáiból, aztán történelem-szociológiai irodalommagyarázataiból, végül egy rendkívül gazdag bibliográfiából.
Peter Ludz „Marxizmus és irodalom” című terjedelmes – ötven oldalas
– bevezetője kitűnő bepillantást nyújt az olvasónak Lukács György irodalomszemléletébe és rendkívül alkalmas a közölt szövegekben való tájékozódás elősegítésére. A szerző – aki jelenleg a nyugat-berlini Freie
Universitat-en Lukács-kutatásokat folytat és Lukácsról szóló könyvön
dolgozik – alaposan ismeri a téma minden apró részletét és rendkívüli
könnyedséggel igazítja el az olvasót a lukácsi életmű bonyolult fordulóiban. Peter Ludz világosan felismerhető szándéka, hogy Lukács egymástól
sokszor időben is távoleső bölcseleti, szociológiai és esztétikai megfigyelései és tételei között rendet teremtsen, belőlük kész rendszert alkosson.
Iparkodik kimutatni/ hogy az egész lukácsi életmű egységes és összefüggő
építmény. Lukács fejlődése egyenesvonalú, fontos és jelentős munkáiban
folytonosság van és az időnként bekövetkezett törések esetlegesek, figyelemre nem igen méltók, a politikai kényszerűségek és taktikai megfontolások által diktált kitérők, amelyek semmiképpen sem változtatják meg a
Lukácsról kialakult egységes képet.
Ha Peter Ludz fokozottabb figyelemben részesítette volna Lukács
munkásságának politikai vetületét – amitől feltűnően tartózkodott –, fejlődésének töréseit is nyilvánvalóan beillesztette volna a lukácsi életműről
alkotott képbe. Ebben az esetben az egyenes vonalú fejlődésről és a gon524

dolkodásbeli folytonosságról szóló magyarázata azonban nem lenne anynyira meggyőző. Lukács életében, politikai állásfoglalásában és filozófiai,
esztétikai, kritikai munkásságában sorozatosan bekövetkezett törések –
kétségtelenül a politikai kényszerhelyzet következményei –, az író és
gondolkodó életének fontos mozzanatai és még akkor is fokozott méltánylásban részesítendők, ha a szerzőt csak Lukács esztétikájának fejlődése érdekli. A politika ugyanis annyira átszövi az egész lukácsi életművet
és a még látszólag apolitikus témákat is; hogy nem igen lehet Lukáccsal
kapcsolatban elszigetelten csak esztétikai, csak filozófiai, csak szociológiai szemléletről beszélni. Életének e megpróbáltatás-számba menő törései, fordulatai, megtorpanásai, kitérői szervesen hozzátartoznak fejlődéséhez és munkásságához. Nélkülük nem kapunk világos és tiszta képet. Abban viszont rendkívül meggyőző Peter Ludz, ahogyan Lukács szövegrészeiből és gondolatfoszlányaiból következetesen és építészi szakszerűséggel rakja le gondolkodási rendszerének alapjait, ácsolja össze állványait és húzza fel falait. Kétségtelen, hogy ez a bevezető tanulmány fogyatékosságai ellenére is az egyik legjobb írás, amely eddig Lukácsról
megjelent.
A szöveggyűjtemény Lukács sok fiatalkori művéből ad részleteket, így
például „A modern dráma fejlődésének története” című, 1909-ben írt és
Budapesten 1912-ben megjelent munkájából, a Frankfurter Zeitungban
1913-ban megjelent cikkéből, a „Theorie des Romans” című könyvéből,
valamint 1911-ben kiadott esszégyűjteményéből (Die Seele und die
Formen). Csak helyeselhető, hogy Peter Lutz kibányászta a Linkskurve
című kommunista folyóirat évfolyamaiból Lukácsnak azokat a tanulmányait, amelyeket a harmincas évek elején írt. Ezek – a „Tendenz und
Parteilichkeit”, a „Reportage oder Gestaltung”, „Aus der Not eine
Tugend”, „Willi Bredels Romana” – mindezideig csak nehezen voltak
hozzáférhetők, noha ismeretüket senki sem nélkülözheti, aki Lukács
György életével és munkásságával foglalkozik. Peter Ludz Lukács későbbi műveiből is szerencsés kézzel válogatta ki azokat a részleteket amelyek
jellemzőek bölcseleti és esztétikai szemléletére, amelyeken nyomon lehet
követni gondolkodásának fejlődését. A magyar olvasó sajnálkozva állapítja meg azonban, hogy Lukácsnak több idevágó magyar publikációja
hiányzik a gyűjteményből. Kívánatos volna, hogy a jövőben a Lukácskutatók az eddiginél nagyobb figyelemre méltassák Lukácsnak 1945 után
magyarul megjelent írásait, amelyek valószínűleg sok olyan érdekes mozzanatra irányíthatják a figyelmet, amelyek a korábbi és a német nyelvű
publikációkból nem domborodnak ki.
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A szöveggyűjteményt – amely az avatatlan érdeklődőnek egy egész
Lukács-könyvtárt pótol – még csak gazdagabbá teszi, hogy Peter Ludz
kitűnő bibliográfiát csatol a könyv végére. Ez a – teljesnek természetesen
nem mondható – bibliográfia nemcsak Lukács majd minden művét, valamint a róla szóló munkákat sorolja fel, hanem bő összeállítást ad a legfontosabb irodalom- és művészet-szociológiai szakkönyvekről is.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Valóság és vízió 220
Szirmai Károly: Örvény. Fórum Könyvkiadó, Újvidék, 1962. 169 o.
Fiatalság – irigység. Gondjaink, törődésünk, kétségbeesésünk között, félszemmel, sunyin figyeljük a két emberöltővel előttünk járókat, noha felsülésükön már nem érezhetjük azt a kárörömöt, amit a tizenöt-húsz évvel
idősebbek bukása okozhat. Füst Milán kései tavasza nem egy fiatal arcot
váltott sárgára. Szirmai Károly új könyve is hasonló kémiai hatást jósol.
A név, félig-ismertségében is, kihaló bölényfajtát jelez; olyan embert,
aki nem csupán életet, műveket áldozott az irodalomért, talán méltatlan
másokért is. A Kalangya szerkesztője gyári lakásból, tisztviselői körmölés mellől tartott fent egy olyan folyóiratot, amely Budapestet is Verbászra vonzotta. Elég, ha egyetlen szerkesztőt ismer az ember, hogy tudja:
irodalomteremtők életművének megítélésekor a meg nem írhatott kötetek,
a kéziratok feletti gubbasztásban, fizetendő nyomdaszámlák sürgetésében
elnyűtt idegek a valóságos könyveknél is többet nyomnak a mérlegen.
Amióta a vajdasági irodalomnak emeletes, modern épületben van anyagi
gondoktól majdnem mentes otthona, Szirmai már három kötetet publikált
– ez a harmadik a leginkább kísérletező kedvű, a legfiatalabb.
Úgy értem, hogy kiadási dátum nélkül is meglátszik, mikor írták; ez is
elégtétel, mivel a többi nem ránk tartozik. Hogy a maradandóság micsoda,
arra éppen olyan ostobaságot válaszolhatnék csak, mint különbek, akik
megpróbálták – de annyi bizonyos, hogy a hozzáállás is maradandó lehet.
Szirmai Károly bizonyára nem a valódi vagy vélt modernisták versenyfutásába kíván benevezni, de olyan források után kutat, amelyek ma is táplálják az irodalmat; Kafkát, Musilt, talán Canettit is olvasta, akarom mondani, tudomásul vette.
Világát sötétnek, ködösnek csak akkor nevezhetnénk, ha magunk tiszta
napfényhez szoktunk volna. Aki Szirmai környezetének bensejében él,
legfeljebb víziójának hitelességét igazolhatja, de erre meg a víziónak
nincs szüksége. Figuráinak általában semmitmondó keresztnevet ad, vagy
azt sem. Egyéni arcuk a szürkés háttérbe olvad, alakjuk csak az éggel párosítva mutat emberi körvonalat. Nem az elmúlás, a változékonyság a
legrosszabb, tárgyak és jellemek sorvadása az idő jelzőjeként még vigasztaló is lehet. Szirmai karcolataiban az ismétlődés rémít leginkább; az éj220
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ben, minden cél nélkül visszatérő, önmagukat szimbolizáló csontvázmotorosok, a zajok, színek, elmosódó képzetek lidércnyomása. A történetek inkább megszakadnak, mint befejeződnek, a hirtelen vég azonban nem
a komponáló kedv hiányát, hanem egyetlen írói alkatnál mélyebbre vágó
dilemma felismerését tanúsítja. Kérdőjelekkel tűzdeli meg azonos hangulatokat ébresztő novelláit, egy-egy írás után magától hanyatlik le a könyv;
a folytatás már-már az alkotással veteksző elszántságot követel.
Rejtélyek nincsenek, a nyomozó legfeljebb saját tehetetlenségét gyónhatja meg. A huszonnyolc írás egyúttal be is zárja a kötetet, a műfajtól
folytatás nem tellik, csak más irányba fordulhatunk. Ha Szirmainak elég
bátorsága volt ahhoz, hogy ilyen messzire jusson, talán még elég ideje
marad, hogy tovább menjen, amerre egyáltalán mehet.
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LEHOCZKY GERGELY
Káprázat és ábránd 221
Koltay-Kastner Jenő; A Kossuth emigráció Olaszországban. Akadémiai
Kiadó. Budapest 1960. Olasznyelvű összefoglalással. 315 oldal.
Sokkal hálásabb olvasó vagyok annál, hogy olvasmányaimról igazi bírálatot írhatnék. Gyorsan azonosítom magam a hősökkel, és néhány bekezdés,
oldal után a történet az én történetem. Lehet, hogy vérmérséklet kérdése
ez. A hideg tárgyilagosság különben sem kenyerem. Nem hiszek benne. A
képzeletben hiszek, amely egy másik képzelet termékét olvasás közben
újrateremti, de már a maga módján, a maga kénye-kedve szerint.
Könyvismertetéseimben mind az irodalmár, mind az ítész szerepét elhárítom. Azt szeretném csupán megírni, mint éltek bennem a költők és
írók művei, milyen képeket, milyen gondolattársításokat idéznek föl bennem olvasmányaim. Ígérem, hogy a tárgyilagosságot tőlem telhetőleg
kerülni fogom. A művészet, a legvalóságratörőbb is, káprázat, lelkünk
pedig ábránd.
A XIX. század közepén inneni eseményeket aránytalanul közelebbinek
érzem a 48-as szabadságharc előttieknél. Ezt valószínűleg nem az ilyen
történelmi távlatban eltörpülő tíz-húsz évnek kell betudnom, amennyivel
valóban közelebb esnek, hanem a daguerrotypek és elsárgult fényképek
hitelének. Hogy sok metszet vagy olajkép hűségesebben, jellemzőbben,
magyarázatosabban tanúskodik egy-egy emberről, korról, mint akár a
legélesebb fénykép? Elhiszem. És mégis, önkéntelenül is, sokkal inkább
bízunk a fényképekben. Bizonyító, meggyőző erejük van. Múltkonzervek,
melyeket érzelmeinken bármikor felmelegíthetünk.
Bizonyára ezért van, hogy ezt a kort, 1848 és 67 között már egy kicsit
a magunkénak érezzük, az évszázadnyi távolság, a gyökeres változások és
az azóta, többszörösen is elavult eszmék és erkölcsök ellenére. A „csendes, újra csendes” Európából kürtőkalapos, pofaszakállas polgárok képe
mered ránk. Szelíd tekintetük a távolba réved. Nemes ívelésű homlokboltozatuk alatt azt számolják, hogyha egy gőzmalom ezer zsák lisztet őröl,
akkor tíz gőzmalom tízezret.
Magyarország ebben az időben még nem kapcsolódott be ebbe az ellenállhatatlan sodrú európai valóságáramlatba. Még álomban élt. Álmára
azonban nem romantikus tündérek vigyáztak, hanem hiúz-szemű osztrák
221
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rendőrkopók és mogorva morva beamterek. Izgatott, ideges álom volt ez.
Éjjelente rendőrség dörömbölt az ajtón vagy a bujdosó kért szállást – bizonyára Petőfi, gondolta a házigazda.
„Nem mese az, gyermek”, feddé fiát az apa, de bizony 48 már szép,
szomorú rege volt akkor. Rövid idővel a szabadságharc bukása után Vajda János a következő gyönyörű dalszöveget jegyezte föl egy olaszországi
csapszékben. Besorozott közhonvédek énekelték:
Kossuth Lajos nagy bújába
Leül a tenger partjára;
Ráborul a koronára,
Hol van a sok katonája?
(Vajda János: Széptani levelek)
A nemzet az álomba emigrált, ebbe a csodálatos, Amerikáknál korlátlanabb lehetőségű, Indiáknál kincsesebb hazába. A legenda mindig egy
fajta emigráció: menekülés a valóból.
Kinek hatalma szab
Törvényeket, határt,
Ó, népek Istene,
Küldj egy reménysugárt!
(Bajza)
Az emigráció mindig egy fajta legenda: álom a valóságról. Ez volt az
1849-es emigráció is, a mi Kerekasztal mondakörünk évtizedeken át.
Messze Nyugaton Kossuth, a mi Artus királyunk készült Avalonból viszszatérni, hogy kivívja népe szabadságát, igazságát. Körülötte rettenthetetlen és tisztaszívű lovagok: Klapka, Türr, Teleki, Perczel és a többiek...
Koltay-Kastner Jenő A Kossuth emigráció Olaszországban című
könyve ezt a legendát írja meg hétköznapi küzdelmeivel, valóságos gondjaival, reményeivel, csalódásaival. Azok közé a becsületes történelmi művek közé tartozik, amelyek minden történelembölcseleti magyarázkodás
és belemagyarázás nélkül egyszerűen elmondják a történet egymásutánját.
Hogy 1960-ban, Magyarországon egy ilyen tényközlő történelmi munkát
lehetettt kiadni, néhány teljesen fölösleges és a szövegből kilógó Marx és
Lenin idézet, valamint a dialektikus szóhasználatnak tett lehető legcsekélyebb engedmények árán, valóságos csoda és – ki tudja – bíztató jelenség.
A Kossuth emigráció történetét röviden összefoglalni szinte lehetetlen.
Húsz éven át mint viharmadarak köröznek a magyar emigránsok Európa
háborúveszélyeztette vidékei fölött. Minden háborútól hazánk fölszabadítását remélik, és éppen ezért minden erejükkel azon vannak, hogy a vál-
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ságok elmérgesedjenek. Igyekeznek mindenütt osztrákellenes hangulatot
kelteni, háborúra szítanak. Ma úgy neveznék őket, hogy háborús uszítók.
Olvasás közben Verne Gyula Sándor Mátyása járt az eszemben,
amely, mint gyermekkorunk többi Vernéje ma már csak a kuszált történet
hangulatát rögzítő metszeteivel kísért. A Kossuth emigráció története is
hosszú éveken át bonyolódó melodrámaként játszódik le; minden ármányra kész árulók és szeplőtelen hősök kalandjai peregnek le előttünk. Tele
van ez a történet indulattal és fogcsikorgatással, lelkesítő szólamokkal és
széles taglejtésekkel. Villámhasogatta éjjeleken hazai futárok lopakodnak
előre sziklás ösvényeken, vagy, sosem lehet tudni, osztrák zsoldban álló
rendőrkémek. A tengeren csöndes bárkák siklanak a sötétben horgonyzó
hajó felé: titkos fegyverszállítmányok indulnak... Mi a jelszó?! – Le a
zsarnokokkal! – Éljen a szabadság!
1859. március 4-ről 5-re virradó éjjel egy George Brown nevű férfiú
kel át Angliából a La Manche csatornán és azonnal Párizs felé siet. Nincs
vesztegetni való ideje. Több mint egy hete, hogy kitört a piemonti-osztrák
háború; napok, órák kérdése, beavatkoznak a franciák is. Nagyszerű alkalom Magyarország felszabadítására, véli George Brown, a titokzatos utas,
akinek igazi neve: Kossuth Lajos.
Hosszú tétovázás és komoly megfontolás után szánta rá magát arra,
hogy Párizsba utazzék, a megvetett III. Napóleon császárral tárgyalni. Az
5-éről 6-ára virradó éjjel Kossuthot a Tuileriák titkos bejáratán át vezetik
a császár elé. A pillanat valóban történelmi, mert Kossuth jól tudja, hogy
a császárnak átmenetileg szüksége van a magyar emigráció támogatására.
Nem beszélve arról, hogy Kossuthnak milyen nagy szerepe lehet a francia
császár tervei végrehajtásához oly fontos angol semlegesség biztosításában, a Kossuth emigráció bármikor pompás ütőkártya az osztrákok ellen:
szökésre hívhatja fel az osztrák seregben szolgáló magyar kötelékeket, és
egy új magyarországi forradalom kirobbantásával az osztrákok háta mögött, Bécs közelében alakíthat a Habsburg császárt térdrekényszerítő
helyzetet. Kossuth azonban egyelőre megtagadja az új szabadságharcra
szólító felhívást; azt követeli, a francia hadsereg lépje át előbb a magyar
határt.
Nehéz – vagy talán éppen túl könnyű – több, mint száz évvel ezelőtti
politikai tetteket bírálni. Én úgy érzem, hogy ezen a nagy éjszakai tárgyaláson, amely sorsdöntő lehetett volna, Kossuth, szívében a tíz éves emigráns élet minden keserű tapasztalatával, reményével és ábrándjával, nem
tud a pillanatnyi politikai adottságokkal élni. Szónokol, mintha nem a
XIX. század egyik legagyafúrtabb és leggátlástalanabb uralkodójához
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intézné szavait, hanem újból a lelkes magyar tömeghez beszélne, vagy
legalább is haladó érzelmű angol nyomdászokhoz. És ugyanakkor, ezzel a
szónokiassággal sehogy sem fér össze minden komolyabb elkötelezettségtől való vonakodása. Persze igaza van, amikor nem akarja a nemzetét véres kalandba sodorni, de óvatosságát túlzottan kimutatja. III. Napóleon
valószínűleg az eltökéltség hiányát véli ebben az óvatosságban; habozást,
bizonytalanságot lát benne, talán cselt is. Végül nem ígér Kossuthnak
majdnem semmit, csupán reményeket lobbant fel előtte. De Kossuth boldogan hagyja el a császárt; derűlátóbb, mint valaha.
És most csak egy kép: Kossuth közvetlenül a császári kihallgatás után
– éjjeli két-három óra lehetett – Kiss ezredes lakására siet, ahol Teleki,
Klapka és néhány párizsi jóbarát virraszt. Hajnalig beszélgetnek, lázasan,
egymás szavába vágva, örömkönnyek között, a szabad Magyarországról...
„Felvirradt az üdv napja Magyarhonra”
(Teleki Sándor kiáltványából)
Francia és piemonti ösztönzésre megalakul a „Magyar Nemzeti Igazgatóság” – Kossuth, Klapka és Teleki –, valamint a Magyar Légió amely
addig is, amíg a francia és olasz seregekkel magyar földre nem léphet,
magyar zászló alatt harcol majd Lombardiában – a tervek szerint...
A tíz éve emigrációban élő magyarok lázas napokat élnek. Európa
minden részéből Genovába sietnek, a Magyar Légió ideiglenes főhadiszállására. Sokan végre biztosított megélhetésüket, tíz év munkájával újraépített otthonukat hagyták ott, hogy kivehessék részüket a várvavárt
felszabadítási küzdelemből. Nagy izgalom uralkodik az Amerikába vándorolt magyarok közt is: „Az amerikai magyar emigránsok kérdéseikkel
ostromolták Asbóth Sándort, Kossuth new-yorki bizalmasát, itt-e az ideje,
hogy hajóra szálljanak. Volt, aki a maga kockázatára elindult a nagy útra... A menekültek türelmetlensége viharos gyűléseken tört ki. Messzi
tanyákról fiatalemberek lovagoltak be a legközelebbi városba, hogy hírt
vigyenek társaiknak... Figyelmesy jó állását hagyta ott, mert – úgymond –
a csatatéren való halált többre becsüli Skócia koronájánál... Konstantinápolyból Gál Sándor ezredes... azzal vádolja a genovaiakat, monopolizálni
akarják azt a jogot, hogy elessenek a hazáért.”
A hangulat odahaza is robbanásig feszült. Falragaszok, feliratok éltetik
Kossuthot, hívják a nemzetet harcra. Riadt hangú rendőrjelentések mennek Bécsbe: az ország készen áll egy új forradalomra. „Bécs közelében
készen tartottak öt gyalog zászlóaljat, harminc lovasosztagot és négy üteget, hogy minden magyarországi lehetőségre készen álljanak. A
főkormánybiztos pedig a magyarországi helyőrségek további gyengítésé532

hez nem járul hozzá” – holott a csapatokra nagy szükség lett volna Lombardiában.
Magyarországból sokan próbálnak Szerbián át Olaszországba szökni,
hogy már a francia sereg Magyarországra érkezte előtt is Kossuth zászlaja
alatt harcolhassanak. A bakák pedig, akiket az osztrákok visznek el katonának, rázendítenek nagyvígan, hogy „Ha elvisz is a vasút, majd visszahoz Kossuth ...”
De vajon Kossuth szövetségesei valóban akarták-e a magyar függetlenséget? Cavour talán igen. III. Napóleon semmi esetre sem. És végül
száz különböző megoldás, politikai és diplomáciai fondorlat a Magyar
Légiót, minden lelkes tettrekészsége ellenére, tétlenségre kárhoztatja.
Huza-vona, egyhelyben topogás, várakozás őrli fel a világ minden tájáról
Lombardiába sietett, vagy az osztrák seregből szökött magyar katonák
idegeit. Közben pedig angol rendkívüli követek, orosz diplomaták, moldvai és szerb politikusok, német, francia, olasz érdek- és aggodalomképviseletek olyan kibogozhatatlan szövevényt formálnak, amelybe a
magyar szabadság ügye menthetetlenül belefullad.
Aztán Villafranca jön, a békekötés; kegyelemdöfés a magyar reménységeknek. Kossuth mindent megtesz, hogy legalább a Magyar Légióba
szökött magyar katonák bántódás nélküli hazatérését elérje. III. Napóleon
fanyalogva ugyan, de beveszi a békefeltételek közé a Magyar Légió katonáinak biztosítandó teljes zaklatás mentességet: az osztrákok majd betartják, vagy nem tartják be. Nem tartották be...
A Magyar Légió maradványaiból Bethlen Gergely megszervezi a
„Piacenzai huszárok” csapatát. A többi emigráns újból szerteszéled a
nagyvilágban. Szívükben csalódás, keserűség és egy halványan pislákoló
remény: Velence még osztrák kézen van, nemsokára új háború törhet ki.
Előbb azonban Garibaldi szicíliai rajtaütő hadjáratára kerül sor. A magyar emigránsok számszerint kevesen vesznek részt ebben a merész vállalkozásban, de az élvonalban harcolnak, és szerepük meglehetősen fontosnak mondható.
Türr, a „bravó ungherese” alakja a Garibaldié mellé nő. Tettrekészsége, talpraesett gondolkozásmódja, vakmerősége már régen legendás hírű,
de a szicíliai és dél-olaszországi harcokban Türr még önmagát is felülmúlja. 'Képzeljük el, amint Szicília és Calabria sárgán izzó porában vágtat
huszárai élén, repeső, széles, fehér köpenyében, mint a szabadság valamilyen főangyala. Ez a nagyszerű katona egyúttal ügyes diplomata is. Egyszerre élvezi Cavour és Garibaldi bizalmát és így számos kényes kérdést
old meg közmegelégedésre.
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Garibaldi vállalkozásával Kossuth és a Nemzeti Igazgatóság természetesen rokonszenvezik, de hivatalosan nem foglalnak állást. Kossuth továbbra is Cavour Piemontjába helyezi minden bizalmát, és az események
átmenetileg igazat is adnak neki: Cavour „1860 szeptember elején... a
Magyar Nemzeti Igazgatóság mindhárom tagját Torinóba hívja és 11-én
szerződésszerű megállapodást köt velük. Ennek értelmében 50 000 fegyvert, 2 ágyúüteget lőszerrel és 2-3 ezer kardot bocsájt Piemont a Dunai
Fejedelemségekben és Szerbiában az emigráció rendelkezésére; fedezi a
magyarországi, horvátországi és erdélyi politikai szervezkedés költségeit
(300.000 fr); előmozdítja, hogy Kossuth a hatalom zökkenésmentes átvétele érdekében Angliában 200 000 fr. értékben magyar pénzjegyeket
nyomasson; Garibaldi magyar légiójából egy jövendő magyar sereg magját fejleszti ki és már előre gondoskodik 3-4 ezer honvéd egyenruháról,
hogy a sereg hadba lépésekor azonnal felszerelhető legyen.”
Kossuth megint óvatos. Biztosítékokat követel és kap. Alig egy évvel a
villafrancai összeomlás után reményeink újra felélednek. Otthon pedig az
ország újból dalol:
Szennyes az én ingem,
de még a gatyám is,
Majd hoz Kossuth tisztát,
Türr Pista meg puskát.
Éljen Garibaldi!
Kossuth, Klapka és Türr,
mind be fognak jönni.
Sereg is jön velük
húsz-harminc ezernyi.
Éljen Garibaldi!
És aztán megint minden összeomlik. Nem olyan hirtelen, mint Villafranca után, de még keserűbben, még kiábrándítóbban. Ezer terv, ezer
kezdeményezés foszlik semmivé. A világot hajtó érdekek egymásba kapcsolódó fogaskerekei porrá őrlik az utolsó magyar erőfeszítéseket.
A remény-üszök mégis fel-felpislákol a görög, aztán 1864-ben a lengyel felkelés idején, 1866-ban, az olasz–porosz–osztrák háborúban még
egyszer, utoljára, lobot vet. Igaz, ezt már alig nevezhetjük reménynek.
Inkább valamilyen magyaros csakazértis, hősies „küzdj és bízva bízzál”.
Kossuthnak ebben az utolsó felszabadítási kísérletben már kevés szerep
jut. Amikor Nemeskéri Kiss Miklós Kossuth nevét említi, Bismarck így
válaszol: „Kossuth ist ein überwundener Punkt, von dem reden wir gar
nicht.”
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Kossuthot sérti a mellőztetés, legfájdalmasabban azonban az otthoni
közvélemény közömbössége érinti; „Borzasztó – írja –, megfoghatatlan, s
egyszersmind irtózatosan leverő, hogy otthon nincs párt, mit mondok,
párt, nincs ember, ki még csak kuriozitást is mutatna, tudni, hogy van-e
kilátás, vagy nincs?”
Ezúttal az olasz támogatásban sem bízhat komolyan. A befolyásos La
Marmora ridegen ellenez Magyarország felszabadítására vonatkozó minden tervet, és az „őrültség netovábbjának mondja az olyan imaginárius
országgal való szövetséget, amelynek se katonája nincsen, se pénze. A
olaszországi magyar csapatoknak megint csak tétlenül kellett maradniok.
Poroszországban sem áll sokkal jobban a magyar emigránsok ügye.
Bismarck kezében Klapka magyar légiója egyszerű kártya, még csak nem
is adu. Ha már az osztásnál az ő kezébe került, hát játszik vele, elég ügyesen, de jól tudja, a játszma kimenetelét a magyar lap aligha fogja befolyásolni. Kossuth, Klapka, Türr, Irinyi legalább alsók szeretnének lenni. De
inkább csak nyolcasok... A porosz–osztrák béketárgyalások már javában
folynak, mikor a porosz kormány nyílt tilalma ellenére, de titkos bíztatására Klapka az 1600 emberből álló magyar légióval a Jablonkai hágón át
behatol Magyarországra és Zsolna felé tör. Lőszere alig van. Egy porosz
tiszt utána siet, és megviszi neki egy új, négyhetes fegyverszünet hírét,
mire a tábornok visszaviszi kis csapatát, anélkül, hogy ellenséggel találkozott volna.
1866. augusztus 7-ét írtak akkor; 1848. március 15-ének a végét.
Jó negyvenegynehány év múlva az apám még látott öreg 48-as honvédeket. Botra támaszkodva vánszorogtak, tipegtek a pesti utcán. A hálás
társadalom nagyvonalú szivarvég-gyűjtést rendezett számukra. És a vizenyős szemű vén honvédek nagyon örültek a nemzet tiszteletét kifejező
adománynak. Halántékuk mint finom hártya jelezte Virginia- és havannacsutkákat majszoló állkapcsuk öreges erőfeszítését.
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MÁRJÁS VIKTOR
Rémusat Lamartine-röl 222
A Plon cég kiadásában nemsokára megjelenik Charles de Rémusát
„Memoires de ma vie” – Életem emlékei – című művének hatodik kötete.
A szerző, aki filozófus, történész, akadémikus és képviselő volt, 1875-ben
halt meg, 78 éves korában. Emlékiratainak az ad különös érdekességet,
hogy korának főszereplőit személyesen ismerte, és mint filozófus szemlélte, mi történik a történelem kulisszái mögött. Az új kötetben azokkal a
reményekkel foglalkozik, amelyek az 1848-as forradalom és III. Napóleon 1851 decemberében végrehajtott államcsínye között történtek. A „Figaro Litteraire” cikksorozatban ad ízelítőt Rémusat emlékirataiból. A
szemelvényekből azok a Saint-Simon tollára méltó portrék a legérdekesebbek, amelyeket Rémusat a három mozgalmas esztendő főszereplőiről
rajzolt. A „homo politicus” és a mögötte lappangó ember viszonyáról
kevesen adtak ilyen elgondolkoztató jellemképet. Alphonse Lamartineről, az ideiglenes kormány külügyminiszteréről, akit az események sodortak az irodalom területéről a politika színpadára, Rémusat ezeket írja:
Lamartine valóban a helyzet embere volt. Nem voltak aggályai. Nem
töltötte el előítélet, se olyan félelemérzet, amely másokat megakadályozott abban, hogy a zűrzavar légkörében lélegzeni tudjanak. Ellenben volt
benne ambíció, amelynek semmi sem tudott határt szabni; nyugodtság,
amelyet semmi sem zavart meg, személyiség, amely sohasem szóródott
szét; bátorság, amit semmi nem ingatott meg. Mindez lehetővé tette, hogy
békét élvezzen a vihar zónájában. Felhőkkel körülvéve jobban látott, mint
derűs időben. Értékes adománya volt, hogy minden körülmény között
megtudta őrizni szellemi lélekjelenlétét, értelmes, könnyed, bőségét, amit
megkettőzött ragyogó képzelete és a tökéletes hidegvér. Félelmes gonosztevő lehetett volna, ha nem undorodik mindentől, ami alsóbbrendű és
gyáva, ha a tisztesség elveit is nem szépérzéke alapján formálta volna
meg. Azok közé tartozott, akikben több a nagylelkűlég, mint az igazságérzet, az emelkedettség, mint a lelkiismeret, aki semmiáron nem akarta
elveszteni magatartásából a méltóságot. Könnyű azt mondani, hogy Lamartine-ből hiányzott a politikai érzék. A tanúk azt állítják, hogy az ő 48as története valójában nem más, mint regény, és amikor Lamartine a tényékhez folyamodik, a valóság menekülni látszik. A kormány minden pozitívuma valóban összetört a kezében. De volt politikája a nyilvánosság
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részére, ösztönösen megérezte a lelkek forradalmi állapotát és Orpheusz
hangján beszélt, ahogy várták tőle a medvék és az oroszlánok.
Nagy szolgálatot tett azzal, hogy valóságos lelkesedést inspirált, hogy
gondolatainak hullámain jövendöléseivel elvezetett a szociális megújhodás reményéig. Valóban emlékszem – írja Rémusat –, hogy előre megjósolta a tizenkét év múlva bekövetkezett eseményeket. Sokan vátesznek
tekintették, akinek megérzései többet érnek, mint az államférfiak megfontolt szempontjai. Nem lepne meg, ha az időket, amelyekről Lamartine
minisztertársai mint valami purgatóriumról beszélnek, ő az élete legszebb
szakaszának tekintené. Azt is mondják, hogy nem minden arany, ami az
egyéniségében csillogó. Amíg a közvélemény szerint a rend és bölcsesség
állandó őre volt, addig minisztertársai azt állítják, hogy gyakran mutatott
gyengeséget és hogy sokszor mint közvetítő ide-oda sodródott a többség
mérséklete és az éppen nem mérsékelt kisebbség között és állhatatlansága
miatt sohasem lehetett rá biztosan számítani. De ki ne tudná, hogy Lamartine nem az a személyiség, aki mindig összhangban van önmagával?
Hogy ítélőképessége alatta marad szellemének? Hogy gyakran túllépi a
valóság határait, vagy szempontjai nem egyszerűek, hanem mindig bonyolultak, hogy nehezen tud különbséget tenni a lehetséges és a lehetetlen, a hasznos és az ártalmas, sőt sokszor az igazságos és az igazságtalan
között? Hogy lehet azt remélni, a „Girondine” szerzőjétől, aki egy új Gironde és egy új Hegypárt közé szorult, hogy mindig és változatlanul a
Gironde oldalán foglaljon állást? Hiszen éppen az kísértette büszkeségét,
hogy a bíró szerepét játssza a két rivális áramlat között. Azt szerette, ha
mindenki úgy érzi, hogy szükség van reá. Nem volt ellenére, hogy legyenek szélsőségek, mert akkor ő lehet a mérséklő, hogy legyen veszély,
amelyben ő a megmentő.
Rémusat azzal fejezi be Lamartine jellemrajzát, hogyha el is követett
hibákat, megbűnhődött értük. Vezekelt. Tegyük hozzá, hogy politikai
alkonya után irodalmi népszerűsége is csökkent. Harminckilenc éves korában majdnem elfelejtve, szegénységben halt meg.
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SZABÓ ZOLTÁN
Az ünnep után 223
Az Új Látóhatár Illyés-száma, úgy gondolom, nemcsak megenged, hanem meg is kíván egy rövid függeléket. Annak a szemügyrevételét, hogy
miképpen fogadták Illyés Gyula születésnapját másutt. A londoni Népszava novemberi számának egész első oldalát Zilahy Lajos szabad verse töltötte ki, amely az írótársat, a küzdőtársat és a rózsadombi szomszédot
köszöntötte hatvanadik születésnapján. A Párizsban megjelenő Irodalmi
Újság november 1-i számában Jean Rousselot, Illyés Gyula fordítója köszöntötte a költőt s Nyéki Lajos foglalkozott alapos és Illyés költészetének mélységes ismeretéről és megbecsüléséről tanúskodó tanulmányban
Illyés versművészetével. Ha ezeket az írásokat az Új Látóhatár különszámának százötven oldalához hozzátesszük, akkor annyit talán megállapíthatunk, hogy a külföldi magyar szellemi élet az évforduló alkalmával
kötetnyi terjedelemben igyekezett a maga számára Illyés Gyula eddigi
pályafutásának és írói munkásságának fontosabb jellemző vonásait méltatni és kiértékelni. E feladat vállalásának természetesebb színhelyén,
Budapesten azonban ennél jóval kevesebb történt.
Az Illyés-mű már eddig is eléggé teljes és gazdag ahhoz, hogy Illyés
Gyula összegyűjtött munkáinak reprezentatív kiadását a magyar könyvkiadás számára kötelezően és sürgetően előírja. Hogy csak egy példát
mondjunk: az Athenaeum Babits Mihály összegyűjtött munkáinak kiadását 1938-ban, a költő 55 éves korában kezdte el. Nem tudunk azonban
arról, hogy Illyés Gyula 60 éves korára valamely budapesti könyvkiadó
összegyűjtött vagy akár csak válogatott műveinek sorozatos kiadását
tervbe vette volna. A 60-ik születésnapra egy ilyen válogatott műveket
tartalmazó sorozat helyett egyedül Illyés Gyula válogatott versei jelentek
meg „Nem volt elég” címmel. A válogatás nem tartalmazza teljes számban a költő legnagyobb verseit se, és benne a nagy versek némelyike nem
a maga eredeti teljes szövegével jelent meg. A „Haza a magasban” (1938)
új közlése például elhagyja az utolsó strófát. („így maradok meg hírvivőnek— őrzeni kincses temetőket – Homlokon lőhetnek, ha tetszik – mi ott
fészkel, égbemenekszik”)
A budapesti napi sajtó november 2-án azzal a rövid MTI közleménnyel
utalt Illyés Gyula hatvanadik születésnapjára, amely az egyik színházban
Illyés Gyula tiszteletére rendezett műsoros estről adott hírt, a szereplő
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színészek nevének felsorolásával. Se a Népszabadság, se a Magyar Nemzet nem érezte szükségesnek vagy illendőnek, hogy ehhez a tízsoros közleményhez a lap részéről bármit is hozzátegyen. Illyés Gyula eddigi pályájának méltatásával e lapok november 4-i, vasárnapi számai se foglalkoztak, bár a Népszabadság közölt egy terjedelmes ismertetést Héra Zoltán tollából az új, „Nem volt elég” kötetről. A magyar irodalmi élet hetilapja, az Élet és Irodalom első novemberi számában Ferenczy Béni egy
rajzának és Nemes György „Beszélgetés a hatvanéves Illyés Gyulával”
című cikkének közlésével emlékezett meg a születésnapról. Más cikk Ilylyés Gyulával a lap e számában nem foglalkozott, de magában az interjúban Illyés végigtekintett egész eddigi pályafutásán. A magyar sajtóban ez
volt az egyetlen olyan cikk, amely a költő pályafutását egész terjedelmében szemügyre vette, de ezt ott Illyés Gyulának nem írótársai tették, hanem őmaga, a riporter áltál tolmácsolt szavaival. Ezekből talán szükséges
idéznünk a következő néhány mondatot: „E pillanatban... úgy érzem:
nincs a magyar írók közt még egy, aki körül annyi félreértés támadt volna, mint körülöttem ... Azt hittem, méltatlanabbal nem bánhat a magyar
irodalom valakivel, mint ahogy Babits-sal bánt. Tévedtem. Itt állok proletárparaszt származással; írói munkámmal mindig egyet akartam szolgálni: a népet, a közösséget, tulajdonképpen életemben nem is írtam mást,
mint a népről szóló műveket – és csak fogom a fejemet. Mennyi – mondjam félreértésnek a ferdítést, tájékozatlanságnak a rágalmat? Mosakodásnak tűnne, s az is, ha szocialista gondolkodásomat kellene bizonygatnom – erről tehát nem írhatok, ezt nem tehetem.”
A vezető irodalmi folyóiratok közül az Új Írás, amelynek Illyés Gyula
kiemelkedő munkatársa, novemberi számában Körkép rovatának egy oldalát szentelte Illyés Gyula születésnapjának. Az oldalon egy Illyésportré, egy gyenge rajz alatt néhány konvencionális köszöntő sor olvasható. A Kortárs novemberi számának egytizedét szánta e célra. „Illyés Gyula hatvan éves” cím alatt három írás foglalkozik korunk legjelentékenyebb
élő magyar költőjével és írójával: Simon István lelkes és üres háromoldalas méltatása, Bemáth Aurélnak a legjobb XVII., XVIII. századi francia
naplóírók munkáira emlékeztető tömörségű és szellemű írói portréja a
tihanyi házban vendéglátóként tevékenykedő Illyés Gyuláról, s Illés Endre pompás feljegyzései a „Kora tavasz” megjelenésének nehézségeiről és
Illyés prózaírói művészetéről. Mind a két, rendkívül értékes, nagy szeretettel, műgonddal és roppant mesterségbeli hozzáértéssel készült írás tökéletesen kiegészíti és betetőzi azt a képet Illyés Gyuláról, amely az Új
Látóhatár sympozionján kialakult. A két írás önértéke azonban nem vál539

toztat azon, hogy budapesti lapokban Illyés Gyuláról, mondhatni, egyedül
személyes barátok szóltak, s méltatásában, pályájának kiértékelésében
fiatalabb írók nem vettek, vagy nem vehettek részt, s ami megjelent, az
inkább csak az embert ábrázolja, mint a művet, egyáltalán nem térve ki
Illyés munkásságának azokra a szakaszaira, amelyeket – éppen az interjú
szerint – őmaga is fontosnak és döntőnek tart.
Természetesen, egy budapesti folyóiratnak se kötelessége az, hogy egy
magyar költővel hatvanadik születésnapján a lehető legrészletesebben
foglalkozzék, vagy éppen külön számot adjon ki erre az alkalomra: de az
kétségtelen, hogy önmagát és olvasóit szegényíti azzal, ha ilyen alkalommal nem mélyül el egy nagy pálya és egy nagy mű tanulságainak elemzésében. Kötelességmulasztásban a budapesti folyóiratok közül csak az angol nyelvűt, a New Hungarián Quarterlyt marasztalhatjuk el. Mint az Új
Látóhatárban C. F. Cushing rámutatott, nagy kár és veszteség az, hogy
Illyés Angliába „be se tette a lábát, s hogy itt kevesen ismerik, csak a nevét”. A hatvanadik születésnap a New Hungarián Quarterly szerkesztőjének kitűnő alkalmat adhatott volna arra, hogy a magyar irodalom szolgálatában éppen az angolszász világ felé Illyés Gyula válogatott verseiből
egy kisebb antológiát közöljön angol fordításban, megtoldva ezt Illyés
Gyula munkásságát tüzetesen ismertető és értékelő tanulmányokkal, s
ezúton csökkentve azt a különbséget, amely Illyés Gyula franciaországi és
angliai híre és ismertsége között annyira szembeötlő. Ám a New Hungarián Quarterly november elején Londonba érkező hetedik száma Illyés
Gyuláról semmiféle említést vagy ismertetést nem közölt, s bejelenti,
hogy a folyóirat – igen helyesen – a 80 éves Kodály Zoltánnak szenteli
következő kötetét.
Az az összkép, amit a fentiekben próbáltam rögzíteni, mint látjuk, sajnos nem igazolta Fenyő Miksának az Új Látóhatárban kifejezett józan
várakozását. Azt, hogy föltételezte: Illyés Gyulát ezalkalommal elsősorban Magyarországon fogják méltatni és megünnepelni „hivatalok, akadémiák, újságok, irodalom-organizátorok” is. Az említett tények azonban
nem akadályozták meg a londoni Népszava „Könyvekről, írókról” című
rovatának íróját, hogy az „Ebéd a kastélyban” című Illyés-könyvről írt
vitatható ízlésű megjegyzéseiben post festa, a lap decemberi számában ezt
állapítsa meg: „Illyés már az uralkodó réteg kedvencévé vált, a nemzet
nagy költője lett, akinek hatvanadik születésnapját a hatalom ugyanúgy
ünnepli, mint olvasói”.
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RÁTKAI BÉLA
Az európai gazdasági integráció és Magyarország 224
Napjaink egyik legtöbbet vitatott és rendkívüli érdeklődéssel kísért témája
kétségkívül az a gazdasági – s egyben politikai – integráció, mely a háború után Európában elkezdődött.
Túlságosan messzire vezetne, ha e rövid cikkben a világon lejátszódó
valamennyi integrációs folyamatot ismertetném. Ezért csak az Európai
Közös Piacra térek ki, mivel ez látszik a legfontosabbnak és legközelebbinek. Ezzel kapcsolatban minket, magyarokat elsősorban az a kérdés
foglalkoztat, miként érinti ez az integráció Magyarországot, mennyiben
befolyásolja az ország gazdasági életét és fejlődését.
Az európai egységtörekvéseknek különböző állomásaik voltak. Az indítékot az a felismerés adta, hogy a világháború pusztításaitól leromlott és
elszegényedett Európát csak a szorosabb gazdasági és politikai együttműködés vezetheti ki a háború után keletkezett zsákutcából és gazdasági
mélypontról. Ezenkívül az európai integráció kezdeményezői abban is
egyetértettek, hogy közelebb kell hozni a népeket egymáshoz, különösen
ha ennek földrajzi és gazdasági adottságai is megvannak. A közeledés
egymás megértéséhez is vezet, esetleg gyakorlati eszköze lehet egy újabb
világháború megakadályozásának. Az egység gondolatának legfontosabb
eleme mégis gazdasági természetű. Nevezetesen annak felismerése, hogy
az eddiginél gyorsabb és erőteljesebb fejlődésnek, magasabb életszínvonal kialakulásának csak a nemzeti határokat szétfeszítő, nagy kiterjedésű
fogyasztói és termelői piac és a velejáró munkamegosztás, a gazdasági
adottságok jobb kihasználása lehet az alapja.
Abban általában mindenki egyetért, hogy az integrációt követelő gazdasági tényezők közül elsősorban a következők érdemlik a legnagyobb
figyelmet:
Csak a nagy felvevő piac képes biztosítani, hogy a vállalatok gazdaságosan, nagy szériákban gyárthassanak, és optimális mértékben használhassák ki termelői kapacitásukat.
A termelési optimum viszont a technika hallatlan ütemű fejlődése következtében egyre nagyobb kapacitást, ez viszont mind nagyobb beruházásokat és természetesen ismét nagyobb felvevő piacot követel. Tehát
mind a fogyasztói, mind a pénzpiac erőteljes kibővítésére van szükség,
ami meghaladja egy-egy európai állam amúgy is szűk nemzeti kereteit.
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A nagy piac lehetővé teszi a termelési adottságok alapján történő munkamegosztás előnyeinek kihasználását.
A gazdasági tényezőkön kívül politikai szempontok is sürgették a fejlődést. Így például az a gondolat, hogy szükség van egy erős „európai
tömbre”, mert csak ez védheti meg az európai érdekeket. Szükség van egy
harmadik erőre, mely egyenrangú tényezőként léphet fel az Egyesült Államok és a Szovjetunió mellett.
Az első valóban nagyjelentőségű gazdasági és politikai kezdeményezés
1952-ben történt. Ekkor alakult meg a Szén- és Acélközösség és ennek
kebelében megszületett a nemzetek feletti „Kis Európa” magva. Ezzel
létrejött – egyelőre csak a szén- és acélpiacra korlátozva – az első „közös
piac”. A Szén- és Acélközösség alapszerződését 1951. április 18-án írta
alá Párizsban a hat állam: Franciaország, Nyugat-Németország, Olaszország, Hollandia, Belgium és Luxemburg. A szerződés a tagállamok parlamentjeinek jóváhagyása után 1952. július 25-én lépett életbe. A
Montanunió – ahogyan a Szén- és Acélközösséget népszerűén nevezik –
hamarosan bebizonyította, hogy életképes szervezet, és az egykor ellenségként szembenálló népek együttműködésének hatékony formája.
E siker vezetett ahhoz a gondolathoz, hogy a hat ország ne csak a szénés acéliparban, de minden más vonatkozásban is együttműködjék, és egy
szélesebb alapokon nyugvó gazdasági közösséget teremtsen. A
Montanunió 1955. júniusi messinai értekezletén ez az ötlet már konkrét
formában vetődött fel. Lázas tárgyalások és diplomáciai lépések után
megszületett az Európai Közös Piac. 1957. március 25-én írták alá az alapító okmányt, a római szerződést. Ez az alapokmánya az Európai Atomközösségnek vagyis az Euratomak is, mely az atomkutatást és a atomerőben rejlő energia békés felhasználását hivatott biztosítani.
A római szerződés 1958. január 1-én lépett érvénybe. 1958 még csak a
berendezkedés és a bejáratás éve volt. A gyakorlati együttműködés 1959.
január 1-én kezdődött. Ekkor lépett életbe a közösség első vámcsökkentése.
A római szerződés értelmében a Közös Piac legfontosabb céljai a következők:
A termelési források, nyersanyagok és az energia felhasználásának és
beszerzésének megkönnyítése az államok közötti együttműködés révén,
alacsony árak biztosítása, egyben a termelés eredményességégének fokozása, az életkörülmények és a munkafeltételek javítása, a termelés és
fogyasztás alapjainak kiszélesítése.
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A fő vonásokban megjelölt célok gyakorlati eszközei pedig: a vámok
és a beviteli korlátozások fokozatos leépítése, közös külső vámtarifa és
közös kereskedelmi politika a kívülálló országokkal, szabad személy-,
szolgáltatás- és tőkeforgalom a hat állam között, közös mezőgazdasági
politika, a gazdasági politika egyeztetése és a fizetési mérlegek kiegyenlítése, illetve erre a célra megfelelő eljárás kidolgozása és intézmények
létesítése, normák az államok közötti verseny egészséges szabályozására,
az egyes államok jogrendszerének fokozatos összehangolása, egy európai
szociális alap, valamint a munkavállalók teljes foglalkoztatottságának
megvalósítása, európai beruházási bank létesítése az új termelési források
közös érdekű előmozdítására, a tengerentúli, afrikai társult országok gazdasági fejlesztésének közös programja.
A római szerződéssel létrejött egy 165 millió fogyasztót számláló hatalmas gazdasági tömb. A Közös Piac ezzel az iparilag fejlett országok
sorában – gazdaságilag joggal nevezhetjük a Közös Piacot országnak – a
Szovjetunió és az Egyesült Államok után a harmadik helyre került. A
társadalmi össztermelésben pedig az Egyesült Államok mögött a második
helyen áll, és – ez talán sokaknak meglepő adat – az iparban foglalkoztatottak számát tekintve a Közös Piac 18 milliós ipari munkás és alkalmazotti létszámával a világ legnagyobb „munkáshatalma”.
A Közös Piac a benne rejlő adottságok kihasználásával fennállásának
rövid néhány éve alatt valóban meggyőző eredményeket ért el, igazolván
az együttműködés eszméjének helyességét. Csak néhány jellemző adat
erre:
1961-ben a hat ország össztermelése 21 százalékkal volt nagyobb, mint
1957-ben.
Az ipari termelés 32 százalékkal haladta meg az 1957 évi termelést. Ez
az ütem több mint kétszerese az Egyesült Államok és Anglia termelési
emelkedésének.
A felhalmozás 1961-ben 31 százalékkal, a fejenkénti fogyasztás 15
százalékkal múlta felül az 1957-es színvonalat.
A hat ország közötti árucsereforgalom 73 százalékkal nőtt. 1959-61
között az emelkedés üteme évente körülbelül 21 százalék volt.
A reálbérek emelkedése 18-20 százalék.
E rendkívüli fejlődést elemezve az előbb említett feltételek és lehetőségek alapján a siker okait nagyjából a következőkben kereshetjük:
A korábbi nagyütemű felhalmozás, a nagy beruházások most kezdték
éreztetni hatásukat. Különösen Nyugat-Németországban haladta meg a
termelés bővítését és modernizálását célzó beruházások növekedése a
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fogyasztás emelkedését. Létrejött egy erősen fejlett modern termelői kapacitás, mely éppen akkor vált hatékonnyá, amikor a Közös Piac megszületése révén a felvevő piac is kitágult. A vámok, de méginkább a behozatali kvóták csökkenése, illetve eltörlése következtében lehetővé vált az,
hogy az egyes országok a leggazdaságosabb iparágakban a legteljesebben
használhassák ki a termelői kapacitásukat. Különösen nagy hasznot húzott
a behozatali kontingensek eltörléséből az olasz vegyipar, a német gépipar
és a francia műszeripar.
A római szerződés egyéb rendelkezéseinek jelentősége is vitathatatlan.
Ide tartozik a szabad munkaerő-vándorlás, a közlekedési politika egybehangolása, a tarifák egységesítése, a technikai összehangolás, olajtávvezetékek közös építése, stb. A pénzügyi együttműködés, nevezetesen a hat
ország bankjai közötti együttműködés a nyugati valuták értékállandóságának lényeges biztosítékává vált.
A közös szociális politika jótékony hatása – ez egyben fontos politikai
kérdés is – szintén érezhető. Ez elősegíti az egyes országok között a fejlett
országok irányában a bér és a szociális juttatások egy szintre emelését.
És végül, de nem utolsó sorban fontos eleme a Közös Piac gazdasági
sikerének a tőke szabad vándorlása és ennek nyomán a hat ország vállalatai között kialakult pénzügyi és termelési együttműködés.
Az európai egyesülés híveinek nagy része azt vallja, hogy nem lehet
megállni a gazdasági integrációnál, hanem meg kell kísérelni a politikai
egység megteremtését is. Ha azt akarjuk ugyanis – hirdetik a politikai
egység szorgalmazói –, hogy a Közös Piac ne csupán „szép időre szóló
konstrukció” legyen, mely hasznos a gazdasági konjunktúra idején, de
nem állja meg helyét a nehéz időkben, akkor szükség van, legalábbis bizonyos mértékben, a politikai integrációra. A gazdasági fejlődésnek
egyenletesnek kell lennie és függetlennek nemcsak a gazdasági konjunktúrától, de a politikai fejlődéstől is. Ezt a fejlődést nem befolyásolhatják a
kormányok változása és a politikai válságok. A nemzetközi méretű vállalkozásoknak és beruházásoknak biztonságra van szükségük: annak biztonsága, hogy nem jön egy kormány, mely „az egészet vissza fogja csinálni”.
Mindez szép és jó annak, aki „bent van”, de mi történik azokkal, akik
kívül maradnak? Mi történik a kívülállókkal, akiknek gazdasági helyzetét
kétségkívül súlyosan érinti ez a fejlődés. Itt van elsősorban a közös külső
vámhatár. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a piacon belül nem egyenlő feltételekkel vesznek részt az árukínálatban. Nehezebb a külső vám terhével
futni e versenyben, mint a tagállamok vállalatainak – vám nélkül verse544

nyezni. Mindez érthetővé teszi, hogy azok az országok, melyeknek gazdasága szoros szálakkal kapcsolódik a Közös Piachoz (például Ausztria)
keresik a megoldást a Közös Piaccal való együttműködésre. Anglia is
talán történelmének legsorsdöntőbb korszakát éli: belépjen-e a Közös
Piacba?
Magyarországon meglehetősen nagy az aggodalom az európai integráció miatt. Ez érthető, ha arra gondolunk, hogy milyen nagy jelentősége
van az egész magyar gazdaság szempontjából a Közös Piaccal való kereskedelemnek. Ennek megvilágítására szolgáljon néhány jellemző adat.
A tőkés országokkal való kereskedelem részaránya Magyarország és a
KGST országok külkereskedelmében a következő:
1956

1937

1958

1959

1960

Magyarország

37,1

29,2

28,1

28,8

29,2

Lengyelország

37,6

39,2

41,6

37,5

37,4

Csehszlovákia
KeletNémetország

24,4

32,5

29,7

27,8

28,5

26,6

26,6

20,5

23,9

25,1

Románia

21,9

25,5

32,1

20,3

27,0

Bulgária

14,5

15,3

14,0

17,7

16,l

A fentiek szerint tehát Lengyelországon kívül Magyarország szempontjából a legjelentősebb a „tőkés piac”, hiszen az egész külkereskedelmi forgalomnak csaknem 50 százaléka irányul ide. Igaz, hogy e tőkés
piachoz nemcsak a Közös Piac államai tartoznak, hanem a legtöbb olyan
ország – például Ausztria, Anglia, Dánia –, melynek csatlakozása a Közös
Piachoz valószínűleg csak idő kérdése.
De nézzük, hogyan alakul a beviteli és kiviteli oldalon egyaránt a nyugati piac részaránya a magyar külkereskedelemben:
Behozatal:

1938

1959

1960

millió devízaforint

2118

2618

3386

Ebből a közös piac hat állama

857

1122

1548

Anglia

230

237

366
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Ausztria

236

351

405

Svájc

117

154

148

Svédország

50

88

146

E néhány kiragadott adat eléggé szemlélteti, miért jogos az aggodalom
Magyarországon a Közös Piacból való kiszorulás miatt. A nyugati piacnak valójában még sokkal nagyobb a jelentősége, mint ahogyan a számok
mutatják. A hengerelt acél 61 százalékát például a Közös Piac országaitól
vásárolja Magyarország. Más fontos nyersanyagokat (gumi, juta, színesfémek, vegyipari alapanyagok) is elsősorban a nyugati, illetve ezen belül
a Közös Piacon szerzi be a magyar állam. De igen lényeges szerepe van a
nyugati piacnak az egész magyar ipar rekonstrukciója szempontjából is.
Olyan fontos gépeket, automatákat és félautomatákat vásárol itt, amelyeket aligha kap meg másutt.
A kiviteli oldal méginkább megvilágítja az európai integráció által
érintett országok jelentőségét a magyar külkereskedelemben. A százalékos arány itt nagyjából ugyanaz, mint a behozatalnál, hiszen csaknem
kizárólag árucsereforgalmon alapul a Nyugattal való kereskedelmi forgalom. Magyarország nyugati exportjának jelentős hányada az agrártermékek kivitele. Így például a magyar vágómarha-kivitelnek több mint
55 százaléka Nyugat-Németországba, 29 százaléka Olaszországba, 9 százaléka Ausztriába irányul. A vágott baromfi kivitel 55 százaléka megy a
Közös Piac országaiba. A tojáskivitel csaknem száz százalékban Ausztriába és a Közös Piacra irányul – hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki.
A magyar gazdasági és kereskedelmi érdekeltségek vezetői tisztában
vannak az európai integrációból eredő veszéllyel. A Magyar Kereskedelmi Kamara folyóirata, a Külkereskedelem így ír erről a témáról: „A vámdiszkrimináció nagymértékben csökkenti a kívülálló országok exportlehetőségeit. Eddig ez a magyar export tekintetében aránylag még kevésbé
volt érezhető. Ennek több oka van. Egyrészt a mezőgazdasági cikkekre
általában még nem sikerült a Közös Piacnak a belső vámcsökkentéseket
kiterjesztenie, Magyarország nyugat-európai exportjában viszont az agrárcikkek magas hányadot képviselnek. Másrészt pedig a fokozatos – esetenként tíz százalékos belső vámcsökkentés – csak bizonyos fokú fáziseltolódással követi a Közös Piac országok import struktúrájának és import
árainak változását. Az integráció okozta és csupán a vámdiszkriminációból eredő károsodásunk azonban – elméleti számítások szerint – már eb546

ben az évben is 80 millió deviza forintra tehető. Az integrációkon belül
teljes vámmentesség azonban nemcsak nyugat-európai exportunk gazdaságtalanná válását eredményezheti, hanem sok áru tekintetében a kivitel
akadályozójává is válhat, miután árainkkal versenyképtelenekké válunk.”
A fenti idézet világosan mutatja, hogy valóban milyen fontos lenne
Magyarországnak, hogy az európai integráció ne hiúsítsa meg a vele való
kereskedelmet, ne szorítsa ki az országot erről az oly fontos területről.
Az ideológiai, eszmei érvek, melyeket a Közös Piac ellen az otthoni
propaganda alkalmaz, tulajdonképpen másodrendűek a gazdasági érdekek
mellett, habár az előbbieket gyakrabban hangoztatják. Gyakoriak az ilyen
kitételek: „A Közös Piac politikai unió a szocialista táborral szemben... A
Közös Piacon a megfelelő szervek révén a nyugat-német revansiszták
diktálnak”. A semleges államok, elsősorban Ausztria tervezett belépése,
illetve társulása hat idegesítően Magyarországra. Különösen Ausztria belépési szándékának nyilvánosságra hozatala óta élesedett az ideológiai
propaganda a Közös Piac ellen. Jellemzően ír erről a Magyar Nemzet
1961. október 15-én: „A magyar nép számára nem közömbös, hogy közvetlen szomszédságunkban milyen Ausztria van: a vállalt örökérvényű
semlegességet szigorúan betartó Ausztria, vagy az Atlanti Szövetség és a
nyugatnémet imperializmus céljait kiszolgáló Ausztria... Ausztria belépése a Közös Piacba a hírhedt hideg Anschluss megvalósítását jelentené.”
A feltehetően moszkvai sürgetésre elindított, hol halkabb, hol erősebb
propaganda mögött azonban elsősorban a gazdasági érdekek miatti aggodalom húzódik meg. A Közös Piac elleni politikai propaganda azonban
veszélyes következményekkel járhat. A szovjet kormány azt hangoztatja,
hogy a Közös Piac Kelet-Európa, illetve szocializmus ellenes. Ennek
alapján Moszkva a népi demokráciáknak megtilthat minden közeledési
kísérletet a Közös Piachoz. Ez történt annak idején a Marshall-terv esetében is. Ilyen közeledési szándék vagy hajlam az egyes országok részéről
viszont tapasztalható – minden támadó propaganda ellenére. Különösen
azokban az országokban észlelhető ez, amelyekben a gazdasági érdek
elsődlegesnek látszik. Például a lengyeleknél és a magyaroknál.
Felvetődik a kérdés, ha gazdaságilag olyan fontos Magyarországnak az
integrálódó Nyugattal való kapcsolat – mik a kapcsolatok fennmaradásának lehetőségei? Természetesen azt a tényt sem szabad figyelmen kívül
hagynunk, hogy a Nyugat, nevezetesen a Közös Piac országai sem lehetnek közömbösek a kelet felé irányuló kereskedelmi és gazdasági összeköttetések fenntartása és további kiépítése tekintetében. Fontos ez gazdaságilag, de nyilván politikailag is.
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A magyar kormány már tett néhány konkrét jellegű intézkedést a Nyugattal való gazdasági kapcsolatok érdekében. Ezek a többnyire adminisztratív jellegű intézkedések azonban, mint amilyen a kettős vámtarifa rendszer, aligha alkalmas eszközök a kívánt cél előmozdítására. Sokkal alkalmasabbnak látszik a békés és szívós tárgyalások módszere. Gondoljunk
arra, hogy a Közös Piac egységes külső vámtarifája nem képez áttörhetetlen falat: különösen Angliával és a semleges államokkal kezdett társulási
tárgyalások során keletkezhet e falon olyan rés, melyen esetleg a magyar
áruk is becsúszhatnak.
Természetesen a Közös Piaccal való tárgyalásoknak fontos előfeltétele
a megfelelő politikai légkör megteremtése is. Így például feltétlenül szükséges, hogy szűnjék meg a nyugati államok elleni otromba és rosszindulatú propaganda. Fontos az is, hogy a tárgyalásokon és az üzletkötéseknél a
legkiválóbb szakemberek vegyenek részt. A jelenlegi magyarországi fejlődés e téren biztatónak látszik: a liberálisabb, viszonylag szabadabb
mozgást engedő és a szakembereket jobban megbecsülő magatartás előmozdíthatja egy megfelelő politikai légkör kialakítását. Természetesen
ezen kívül van egy másik fontos előfeltétel, illetve lehetőség: olyan minőségi áruk termelése, melyek a nagy konkurenciában is versenyképesek
lehetnek. Helyesen fogalmazza meg a vele kapcsolatos feladatokat a Külkereskedelem, amikor így ír: „a diszkrimináció hatását csökkenti, ha mind
több olyan exportárut termelünk, amely új cikk a világpiacon, vagy amely
korszerűsége, jó minősége, gazdaságossága révén versenyképes lehet a
megváltozott körülmények között is”.
Az európai integrációval kapcsolatos problémákat a magyar szakmai
lapok – és sok jelből ítélve, a szakemberek is – általában helyesen és világosan látják. Más kérdés persze, hogy módjuk lesz-e kellő befolyást
gyakorolniok a Közös Piaccal kapcsolatos politika kialakítására.
Helytelen politika lenne viszont a nyugati országok részéről is, ha valamilyen alkalmas formában nem tennék lehetővé, hogy olyan nyugati
tájékozódású országok, mint Magyarország vagy Lengyelország együttműködhessenek a Közös Piaccal. Ha egyelőre lehetetlen is a tagság, vagy
akár egy laza társulás is, de keresztülvihetőnek látszik továbbra is fenntartani a kétoldali szerződések rendszerét és megfelelő árukontingensek biztosítását.. Nyugati szempontból sem kívánatos egy olyan fejlődés, melynek során az elzárkózás politikájának következményeként a keleti tömb
államai arra kényszerülnek, hogy önnön gazdasági integrációjukban keressék üdvüket és érdekeik védelmét. Erre iparkodik rávenni őket a gazdaságilag autark és a nyugati kereskedelemről életbevágó érdekek sérel548

me nélkül is lemondani tudó Szovjetunió. Magyarországon is vannak ennek szószólói. Az MSZMP Pártélet című folyóiratának ezévi októberi
számában például világosan kifejezésre jut e politikai irányvonal: „Az
agresszív megnyilvánulási formák, intézkedések meg akarják akadályozni
a szocialista világrendszer győzelmét a békés gazdasági rendszerben. Az
eddig elért eredmények azonban azt bizonyítják, hogy minden törekvésük
ellenére a szocialista világrendszer fejlődése és távlati terveink biztosítják
azokat a feltételeket, amelyek a győzelemhez szükségesek. Ennek a legfontosabb segítője a szocialista országok gazdasági együttműködése.” De
ugyanilyen szellemben ír a viszonylag liberálisabb irányzatú szakfolyóirat, a Külkereskedelem is 1962. októberi számában: „A kapitalista országok között napirenden van egy szélesebbkörű összefogás kialakítása a
szocialista tábor országaival szemben. Ez azt követeli, hogy zárjuk szorosabbra a szocialista tábor sorait és sokkal jobban támaszkodjunk a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsára.”
A soroknak e „szorosabbra zárása' mint az európai integráció negatív
következménye és mint elzárkózó törekvés nem kívánatos sem magyar,
sem általános európai szempontból.
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ÖLVEDI JÁNOS
A magyar nyelv és kultúra Szlovákiában 225
Két érdekes könyv került nemrégen a kezembe. Az első már akkor felkeltette érdeklődésemet, mikor a címét megpillantottam. 226 „A szlovákiai
társadalom kialakulása – talán így fordíthatnám le szabadon a címet magyarra. Az olvasó kíváncsisága, a cím után, teljesen érthető. Hiszen javarészt még ismeretlen, fel nem kutatott területet választott magának az író.
Hogyan oldja meg az izgalmas és szövevényes feladatot, hogyan igazodik
el a nemzetileg kuszáit területen, és milyen következtetésekre jut: az olvasót elsősorban ilyen kérdések foglalkoztatják. A szerző azonban adós a
válasszal. Ez már az első oldalakon kiderül. Azután, hogy tovább olvassuk e „történelmi és szociológiai” művet, egyre jobban kiábrándulunk. A
könyv mind unalmasabbá válik, az író csak marxista sablonokkal dolgozik, pártszemináriumokon hallott szólamokat ismétel, társadalmi jelenségeket, amelyek esetleg nem illeszthetők bele az előre megszerkesztett
képbe, egyszerűen figyelmen kívül hagy. Az olvasó ásítva és bosszankodva teszi le a könyvet. Főleg bosszankodva, mert az izgató kérdésre, a
szlovákiai társadalom kialakulásának problémájára nem kapott feleletet.
A szerző az 1715-1720-as adóösszeírásoktól kezdve figyeli a fejlődést,
bőségesen hivatkozik magyar forrásokra, fejezeteken keresztül vizsgálja a
szlovákiai társadalom osztályalakulását, csak egy kérdés nem érdekli:
milyen volt a magyar nemzetiség szerepe, helyzete e történelmi fejlődésben. Pontosabban: egyetlen adatot sem közöl a Szlovákiában élő magyar
nemzetiségről, lélekszámának fejlődéséről, a magyar lakosság számbeli,
településtörténeti változásairól. Íme, egy történet-szociológiai mű, amely
kínosan kerüli a nemzetiségi statisztika adatainak említését. Figyelemreméltó jelenség ez néhány esztendő óta a csehszlovákiai tudományos irodalomban és nem is egyedülálló. A másik munka, amelyről a bevezetésben említést tettem, hasonló szellemben és felfogásban fogant. Ez a csehszlovákiai iskolaügy fejlődését tárgyalja, főleg 1945-től. 227 A 150 oldalas
könyvecske a csehszlovákiai iskolaügy valamennyi kérdésére választ ad.
Megtudjuk belőle, hogyan fejlődtek az óvodák, a középiskolák, a szakiskolák, az egyetemek. Csak egyetlen válasszal marad adós: egy sort sem ír

225

Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 6. számában.
Jáan Sveton: Obyvatelsto Slovensk za kapitalizmu. Slovenské Vydevatelstvo
Literatury. Bratislava, 1956.
227
Kerel Jaros–Jan Job: Rorvoj ceskoslovenského skolství v clsledi. Praha, 1961.
226

550

a nemzetiségi iskolákról. Mintha nem is léteznének. Vagy: mintha létezésük nem a statisztikai tudomány érdeklődési köréhez tartoznék.
Két, tudományos igénnyel fellépő munkát említettem. Mind a kettő
furcsa bizonyíték arra, hogy a csehszlovák politikai és tudományos gondolkozás néhány esztendő óta szándékosan nem beszél nemzetiségi, kisebbségi statisztikáról. Az embernek mindinkább az az érzése, mintha a
tudományos irodalomnak és a pártnak is, kényelmetlen volna a kérdés:
végül is hány magyar és egyéb nemzetiségű csehszlovák állampolgár él a
jelenlegi Csehszlovákiában ?
A „tudományos” irodalom ködösítései, torzításai után az ember természetesen a hivatalos statisztikai kiadványokhoz menekül, és azokból szeretne választ kapni a kérdésre. Hány magyar él jelenleg Csehszlovákiában? Emeljük le a könyvespolcról a Csehszlovák Statisztikai Hivatal legújabb, 1961-es kiadványát 228 és keressük meg a népességről szóló fejezetet. Itt ér az első nagy meglepetés. A kiadvány nem közli a nemzetiségi
adatokat. Az olvasó azonban nem veszíti el türelmét és előveszi a Statisztikai Kiadványok 1960-as kötetét. Nagy meglepetéssel megállapítja, hogy
ebben a kötetben, igaz, csak rövidke féloldalon, már talál némi eligazítást.
Ebből a kötetből tudjuk meg, hogy a csehszlovák köztársaság területén,
Kárpátalját nem számítva, 1950-ban 596 861 magyar élt, 1950-ben 367
733 és 1959-ben 41 951. Itt van aztán a Csehszlovákiában megjelent Statisztikai Zsebkönyv 1958-ból, 229 amelyben a 32-ik oldalon azt olvassuk,
hogy 1957. január 1-én 404 280 magyarról tudtak Csehszlovákia területén.
Ezek volnának az egyedüli hivatalos statisztikai adatok 1957-ből és
1959-ből, amelyek a megbízhatóság látszatával közlik a Csehszlovákiában élő magyar kisebbség lélekszámát.
A prágai Statisztikai Hivatal azóta hallgat. Olykor megszólalnak a vezető párttisztviselők, vagy megjelenik a Csehszlovák vagy a Szlovák
Kommunista Párt Központi Bizottságának egy-egy közleménye, amelyből
megtudjuk, hogy a köztársaság valamennyi nemzetisége az államalkotó
cseh és szlovák néppel egyazon jogokat élvezi, nyelvhasználati joga biztosítva van, anyanyelvén történő iskoláztatása kifogástalan és példás, kulturális fejlődése eddig soha nem tapasztalt méreteket ölt. Ilyen megnyugtató általánosságokat tartalmaz például a Szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának 1959. január 16-i határozata és most nemrégiben a
Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának augusztus havá228
229
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ban nyilvánosságra hozott dokumentuma. 230 „Szocialista társadalmunk
további fejlődésének távlatairól.” – ez a dokumentum címe. Érdemes
idézni néhány bekezdést a határozat hetedik fejezetéből:
„A szocialista építés során nemzeteink és nemzetiségeink között létrejöttek a kölcsönös bizalom és a testvéri együttműködés kapcsolatai. Hazánk ma két szocialista nemzet, a csehek és szlovákok állama. Ez a két
nemzet teljesen egyenjogú, közös célok és érdekek vezérlik. Egyenlő jogaik vannak a nemzetiségek tagjainak is. Mind kifejezőbben megnyilvánul az a tény, hogy államunk nemcsak az osztályegység, hanem a nemzetek testvériességének állama is.”
„Politikai téren fő feladat, hogy köztársaságunk egységének további
megszilárdítása érdekében elmélyítsük szocialista nemzeteink és nemzetiségeink egyenjogúságát, testvéri kapcsolataikat.”
„A párt a kultúra terén fontosnak tartja a dolgozók nemzetiségi különbség nélküli általános és szakmai oktatásának további sokoldalú fejlődését. Elsőrendű kötelességének tartja valamennyi dolgozónak nevelését a
szocialista nemzetköziség és a csehszlovák szocialista hazafiság szellemében, a kérlelhetetlen harcot a burzsoá nacionalizmus és sovinizmus
legcsekélyebb megnyilvánulásaival szemben is.”
„E feladatok közös nevezője az a törekvés, hogy nemzeteink és nemzetiségeink közelebb kerüljenek egymáshoz, kidomborodjék mindaz, ami
nemzeteink közös érdeke, elsősorban a szocializmus és kommunizmus
felépítésének alapvető közös érdeke.”
E megállapításokat nem először olvassuk, vagy halljuk. A mondatok
unalmasak, szinte ásítanak. A nemzetiségeknek ugyanazt mondják, mint a
munkásságnak vagy a parasztságnak, illetőleg az egész társadalomnak. A
pártnyilatkozatok lényege körülbelül ez: a csehszlovák szocialista állam a
társadalom valamennyi kérdését közmegelégedésre megoldotta. A társadalom minden tagja élvezi a demokrácia és a szabadság áldásait, tehát
nincs szükség az emberi szabadságjogokat közelebbről körülíró és védő
törvényekre. A munkásság soha ilyen szabad nem volt, mint jelenleg,
tehát nincs szükség a sztrájk-jogot biztosító törvényre. Az író, a tudós
szabadon írhat, végezheti tudományos kutató munkáját, tehát nincs szükség törvényre, amely a lelkiismereti és sajtószabadságot védené. A Köztársaság nemzetiségei teljes egyenjogúságot élveznek, kulturális fejlődésük biztosítva van, tehát nincs szükség törvényre, amely a kisebbségek
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nyelvi és kulturális jogait kodifikálná és adott esetben megvédené az állam vagy a túlbuzgó hivatalos szervek önkénye ellen.
A nemzetiségek életét és fejlődését nem törvény védi, hanem a mindenkiről gondoskodó, jóságos párt, amely a lenini normákat alkalmazza
és időnként megnyugtatja a magyarokat, lengyeleket és ukránokat: csak
semmi izgalom, minden a legnagyobb rendben folyik. A jóságos párt
mindenkinek gondját viseli. Igaz, e nagyvonalú gondoskodás nem mindig
érvényesült. Például a háború utáni első esztendőkben, az 1948-as hatalomátvételig. Való igaz, hogy akkoriban a csehszlovákiai Kommunista
Pártnak egyetlen szava sem volt a magyar kisebbség erőszakos kitelepítése, jogfosztottsága, zaklatása ellen. Mindez valóság, csakhogy – így
hangzik a párt érvelése – akkoriban „a nemzetiségi kérdést alá kellett rendelni a munkásmozgalom elsőrendű kérdésének, az osztályharc, a proletárforradalom érdekeinek...” Éppenúgy, miként a nemzetiségi kérdést ma
alá kell rendelni „a munkásosztály és a dolgozó nép győzelme után, a
szocialista építés érdekeinek”.
Az elmondottak után – úgy gondolom – érthetővé válik, miért hallgatnak az állami hivatalok a nemzetiségek helyzetét és fejlődését érzékeltető
adatokról. Miért kerüli a tudományos irodalom olyan tapintatosan a nemzetiségi statisztika közlését? Miért nem hallunk nemzetiségi, vagy kisebbségi jogokról a Csehszlovák Köztársaságban, amelyeket mint alapvető
emberi jogot nem párthatározattal, hanem törvénnyel illenék biztosítani és
védeni? A választ a kérdésre így fogalmazhatjuk meg: A kommunista
állam nemzeti kisebbségeinek életét, fejlődését nem biztosítja törvénnyel.
Nem biztosítja, mert az anyanyelvhez, a nemzeti iskolához, a nemzeti
kultúrához való jogot nem tekinti alapvető emberi jognak. Csupán olyan
állapotbeli adottságnak, amelyet vagy az „osztályharc, a proletárforradalom, a hatalomátvétel” érdekeinek lehet és kell alárendelni, vagy – ami
napjainkban történik – „a munkásosztály és a dolgozó nép győzelme után,
a szocialista építés érdekeinek...” Íme, így válik a kisebbségi jog, a kisebbségekkel való bánásmód, az anyanyelv engedélyezése vagy eltiltása,
nemzetiségi iskolák megtérése vagy bezárása: a párt változó politikai érdekeinek függvényévé.
*
Végiglapozva az elmúlt félesztendő szlovákiai magyar lapjait, folyóiratait, az olvasóban az az érzés alakul ki, hogy a párt a jelenlegi szakaszban a szlovák nyelv terjesztését tekinti központi feladatának. Ez a szándék
bukkan elő, ha a magyar iskolák helyzetéről, működéséről olvasunk riportot. Ez a cél formálódik mondatokká a folyóiratokban és csak természetes,
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hogy erről nyilatkoznak a Kommunista Párt vezetői is. Magyarok és nem
magyarok egyaránt. Dénes Ferenc az Új Szó június 9-i számában egyoldalas cikkben fejti ki: milyen fontos, hogy a magyar kisebbség tökéletesen
elsajátítsa az állam nyelvét! Milyen nagyszerű távlatok nyílnak meg a
szlovákiai magyarok előtt, ha az állam nyelvét éppen oly jól beszélik,
mint anyanyelvűket! És milyen fontos, hogy a magyar iskolák szoros
kapcsolatot létesítsenek a szlovák iskolákkal!
Az iskolák együttműködésének gondolata nem új. Már a Szlovák
Kommunista Párt Központi Bizottságának 1959. januári határozata felvetette. A határozat a szlovák és magyar iskolák szervezeti „összevonását”
javasolta, aminek eredményeként bizonyos tantárgyakat a magyar diákok
szlovákul tanulnának. A szlovák és magyar tanulók közösen vennének
részt a kulturális és társadalmi munkában és közösen szerepelnének a kulturális rendezvényeken. A gondolatot számos szlovákiai városban már
megvalósították. Nemrégiben a pelsőci középiskoláról olvastunk riportot, 231 ahol a szlovák és magyar iskola tavaly szeptemberben egyesült.
Megtudjuk a cikkből, hogy az intézet igazgatója szlovák, továbbá azt is,
hogy a magyar és szlovák diákok úgynevezett „kölcsönös védnökséget”
kötöttek. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tárgyakat közösen tanulnak, az
iskola két részlege közösen rendez kultúresteket, amelyeken még a táncszámokat is együttesen mutatják be Dolinsky Margit és Judita Volná vezetésével.
A szlovákiai magyar napisajtó nem győzi hangoztatni a szlovák nyelv
elsajátításának fontosságát. Buzgósága e téren nem ismer határt. Riportjaiban, cikkeiben kínosan kerüli a szlovákiai helynevek magyar megnevezését is. E pártszerű fogalmazás olykor kínos magyartalanságokat és nyakatekert címeket eredményez, ami azonban nem zavarja az újság szerkesztőit. A pozsonyi Új Szó egyetlen számában például nemrégiben a
következő címek ötlöttek az olvasó szemébe: „Tízéves a Zlaté Moravcei
hűtőszekrénygyár.” (Aranyosmarót) – „Ünnepségek Vráleban”.
(Verebély) – „Filakovo tovább fejlődik.” (Fülek) – „Cilizska Radvan-i
helyi nemzeti bizottság érdekes kezdeményezése.” (Csilizradvány)
A szlovákiai magyar pedagógusok folyóiratának, a Szocialista Nevelés-nek július-augusztusi számából arról értesült az olvasó, hogy az 196162-es tanév több súlyos problémát vetett fel. Sok volt az újdonság és a
nehéz feladat – olvassuk a folyóiratban – elsősorban a szlovák nyelv tanítása tekintetében. A tanév második felében életbelépett az új rend: a szlo231
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vák nyelvet az elemi iskolák második osztályától kezdve kezdték tanítani.
Mint a tanulmányból értesülünk, a fordulat több nehézséget eredményezett, de most már nincs baj, mert ahol a tanerőkben hiány mutatkozott, ott
a munkát szlovák tanítók látják el. A cikkíró ezekután nyugodtan sóhajt
fel: a szlovák nyelv tanítása ezekután sokkal eredményesebben folyik.
Persze más kérdés, hogy az államnyelv erőszakos terjesztése minő
eredményekkel jár. Az eredményeket az olvasó egyrészt nap mind nap
szemlélheti a magyar nyelvű sajtó stílusán. Megfigyelheti az anyanyelv
megdöbbentő romlását. A mondatfűzés, a kifejezésmód elkorcsosulását,
szegényességét, a szlovák nyelvből átvett szavak és kifejezések gyakori
használatát: magyar ragokkal. Megfigyelheti az olvasó, hogy a napisajtó
cikkeit, riportjait idegen nyelvből átfordított pártszerű halandzsa-nyelven
írják. Aligha kétséges, hogy ugyanez a pártszerű nyelvjárás uralkodik a
magyar iskolákban, különösképpen az egymással „kölcsönös védnökséget” vállalt intézetekben. Feltételezésünk nem légbőlkapott. Példát említsünk? Itt van előttünk a pozsonyi Új Szó szeptember 13-i száma, amelyben Csanda Sándor docens hozzászólását látjuk a Csehszlovák Kommunista Párt cikkünk elején már említett és ismertetett dokumentumához.
Megjegyzéseit nem lehet megdöbbenés nélkül olvasni. Elmondja, hogy a
magyar tanítóknak sokáig a hiányos szlovák nyelvismeret okozta a legnagyobb gondot. Ma már – állapítja meg örömmel – legyűrtük e nehézséget.
Tanítóink kifogástalanul tudnak szlovákul. Sajnos azonban – és most szó
szerint idézünk a cikkéből – „nem mondható el ugyanez az anyanyelv
ismeretével kapcsolatban. A magyar helyesírást illetőleg bizony még
mindig sok a teendő. Pedagógiai főiskolánkra még ma is érkeznek olyan
tanulók, akik nincsenek tisztában a magyar helyesírás szabályaival. A
tanítónak pedig nélkülözhetetlenül fontos, hogy ismerje annak a nyelvnek
a szabályait, amelyik nyelven tanítani akar. Szükséges azért, hogy a jövőben a diákok a középiskolából az eddiginél sokkal jobb nyelvtani ismeretekkel kerüljenek ki.”
A közölt idézet világos, nem kell hozzá magyarázat. A csehszlovák iskola- és kultúrpolitika eredményeit sejteti, bátortalan, de félreérthetetlen
megfogalmazásban.
Aggódással és gonddal figyelvén a magyar nyelv sorsát a jelenlegi
Csehszlovákiában, önkéntelenül régen elhangzott kijelentésekre, patetikus
megnyilatkozásokra emlékezünk. Mit is mondott Klement Gottwald 1929.
december 21-én a prágai parlamentben? – „Harcolni fogunk ebben az
országban a nemzetiségek elnyomása ellen és az elnyomott nemzetek
felszabadításáért ...” Vagy mit írt Karol Badlek, a Csehszlovák Kommu555

nista Párt Központi Bizottságának tagja a pozsonyi Új Szó 1960. április
28-i számában? „A párt már a Csehszlovák Kommunista Párt II. kongresszusán, 1924-ben kitűzte a nemzetek önrendelkezési jogának bátor
jelszavát. Ehhez tartjuk magunkat ma is ...”
Ehhez tartják magukat? A kérdésre a szlovákiai magyarság jelenlegi
helyzete adja meg a választ.
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BORBÁNDI GYULA
Forradalom Magyarországon 232
Paul E. Zinner: Revolution in Hungary, Columbia University Press, New
York and London 1962, 380 oldal.
Több mint hat év telt el az 1956-os események óta és a magyar forradalomról tudományos művet írni még mindig vakmerő vállalkozás. A kutató
helyzete nem irígylésreméltó. A nehézségek sokszor legyőzhetetlenek. A
vállalkozásról való lemondás ennek folytán nemcsak kézenfekvő, de logikus, és a rezignáció ebben az esetben nem a feladattól való rémült borzongás és megfutamodás, hanem jól átgondolt és felelősségteljes magatartás.
Hogyan is lehetne ma a rendelkezésre álló gyér adatok és adalékok, a
hiányos és némelykor megbízhatatlan források alapján megnyugtató, részletes elemzést készíteni és tudományosan megalapozott ítéletet mondani
mindarról, ami 1956 őszén történt? Nélkülözhetetlen források miatt még
mindig tisztázatlan 1956 történetének sok fontos mozzanata és a kutató a
sötétben tapogatódzik, ha egyes események rugóit és összefüggéseit felderíteni iparkodik. Noha az elmúlt hat év alatt töméntelen munka látott
napvilágot, a viharos napok sok résztvevője és tanúja minden nehézség
nélkül elérhető, egyes hazai írott források is rendelkezésre állnak, mégis
rendkívüli bátorságot tételez fel egy történelmi feldolgozás kísérlete.
Nehéz ugyanis 1956 októberéről és novemberéről úgy írni, hogy a kutató nem ismeri Nagy Imre feljegyzéseit, amelyeket a forradalmi napokban készített és miután november 4-én a jugoszláv követségre menekült, a
jugoszláv diplomatáknak átadott. Lehetetlen felderíteni a történelmi igazságot, ha nem ismerjük azoknak a tárgyalásoknak anyagát, amelyeket
Mikoján és Szuszlov Budapesten folytatott, nem is szólva arról a beszélgetéssorozatról, amely telefonon Nagy Imre, illetve Tildy és felelős szovjet személyek között folyt le. Nem ismeretes még mindig, hogyan zajlott
le pontosan a tököli eset, hiszen Maléter halott, Erdei Ferenc és a bizottság katona tagjai hallgatnak. Tildy Zoltán is magával vitte a sírba tapasztalatait és emlékeit, akárcsak Losonczy Géza és a forradalmi események
egyik legfontosabb szereplője, Szigethy Attila, a Dunántúli Nemzeti Bizottság elnöke. Bibó István börtönben ül és így ő sem vallhat 1956 izgal-
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mas problémáiról és eseményeiről. És sorolhatnánk tovább, mi mindent
kellene ismernie annak, aki a forradalom történetének megírásához fog.
Van azonban még egy nehézség és erre könyvének jegyzeteiben Paul
Zinner is utal. Az ugyanis, hogy még az a gazdag emlékező irodalom is
hiányos, amely 1956 óta külföldön a magyar forradalomról megjelent. A
magyar szerzők, akiknek túlnyomó többsége személyes tanúja volt az
1956-os eseményeknek, sok mindenről hallgattak, nem beszéltek vagy
alig beszéltek, nehogy ártsanak azoknak, akik odahaza maradtak és akiknek kellemetlen lehet külföldi munkákban való megemlítésük. Az otthoniak kímélése, noha erkölcsileg érthető és helyeselhető, mindenképpen a
történelmi igazság rovására történik és még nehezebbé teszi a kutatók
amúgy is nehéz dolgát. Külföldön ennek folytán az a különös helyzet állott elő, hogy azok beszélnek a legkevesebbet, akik a legtöbbet tudják és a
visszaemlékezésekből sokszor fontos mozzanatok maradnak ki. A történetíró akadályokba és nehézségekbe ütközik, ezért vakmerő, aki mindennek ellenére, mégis a magyar forradalom megírásának nagy fájába vágja
fejszéjét.
Ezek közé tartozik Paul Zinner, a New York-i Columbia egyetem volt
tanára is, aki jelenleg egy californiai egyetemen ad elő. A fiatal tudós a
kelet- és közép-európai kérdések legjobb amerikai szakértői közé tartozik.
A nemzeti kommunizmusról írott munkája, mely 1956-ban jelent meg,
tudományos körökben meleg fogadtatásra talált.
„Forradalom Magyarországon” című könyve, mely a New York-i Columbia egyetem kiadóvállalata gondozásában jelent meg, nemcsak az
1956-os forradalommal és azt közvetlenül megelőző eseményekkel foglalkozik, hanem rövid áttekintést ad a második világháború alatti magyar
politikáról és a háború utáni politikai fejleményekről is. Érdekes vonása
ennek a rövid történelmi összefoglalónak, hogy Paul Zinner minden eddigi külföldi történésznél nagyobb jelentőséget tulajdonít a népi mozgalomnak, melyet a harmincas és negyvenes évek legjelentősebb demokratikus
ellenzéki csoportjának nevez.
A szerző a népi írókban és a népi mozgalom tagjaiban egy új elit megszületését és felemelkedését látja. A folyamat erősen emlékezteti az orosz
populisták táborának kialakulására a múlt század hatvanas éveiben. A
magyar társadalmi fejlődés különlegességének tulajdonítja, hogy a populizmus magyarországi kibontakozása és terjedése több mint fél évszázaddal annak oroszországi és kelet-európai virágzása után következett be.
Feltűnő jelenségnek tartja, hogy a kormányzat sokkal jobban tartott a
népiektől, mint a városi radikális irányzatoktól és a cenzúra is erősebben
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sújtotta a falukutató írókat, mint polgári radikális társaikat. Zinner megemlíti, hogy a parasztsággal szembeni értetlenség és a parasztoktól való
idegenkedés a vezető körök jellemző vonásai közé tartozott. Például a
földbirtokos dzsentry és az arisztokrácia – zsidóellenes érzelmei ellenére
is – sokkal inkább volt hajlandó a zsidóknak engedményeket tenni és őket
támogatni, mint a földreformot végrehajtani és a parasztság képviselőit
egyenrangúnak elismerni. A népi mozgalommal szembeni állásfoglalásnak ez volt egyik fő oka.
Paul Zinner behatóan és részletesen tárgyalja a népi mozgalom kialakulását, a Márciusi Front működését és az 1943-as szárszói konferenciát.
Ez utóbbit rendkívül jelentős megmozdulásnak tartja. A figyelem és érdeklődés, amellyel a mozgalom minden megnyilvánulása felé fordul, ékes
bizonyítéka a népi irányzatról kialakult jó véleményének. Tévedés volna
azonban azt hinni, hogy a népi mozgalom egy külföldi rajongójával van
dolgunk. Zinner mindvégig megtartja történetírói tárgyilagosságát és hűvösségét, nem hallgatja el a mozgalom hibáit és fogyatékosságait sem,
végső ítélete azonban kétségtelenül pozitív.
Néhány tévedésére azonban fel kell hívni a figyelmet. Zinner elemzéséből az olvasó azt a benyomást nyeri, mintha a népi mozgalom vagy az a
társaság, amely Szárszón 1943 nyarán összejött, egységes, összetartó,
mindenben azonosan gondolkodó és azonosan cselekvő tábor lett volna.
Ezt a szerző nem mondja ki ilyen kereken, de „Szárszó forces”-t, „Szárszó group”-ot emlegetve az olvasóban azt a érzést kelti, hogy közös programmal és taktikával rendelkező politikai társulásról volt szó. Ennélfogva
az avatatlan olvasókat és az események felületes ismerőit megtévesztheti
például az olyan megállapítás, hogy „a háború végén a szárszói csoport
aktív politikai tevékenységbe kezdett”. Ebből legfeljebb az igaz, hogy a
Szárszón megjelent írók és politikusok közül többen a háború végén valóban belekapcsolódtak a náciellenes akciókba és az ellenállási mozgalomba. „Szárszói erők”-ről mint egységes táborról azonban ebben az öszszefüggésben nem igen lehet beszélni.
A figyelmes olvasó néhány kisebb tévedésre is bukkan. A Soli Deo
Gloria (melynek telepén a szárszói konferenciát megrendezték) nem katolikus, hanem protestáns szervezet volt. A konferencia kiemelkedő résztvevői között Bognár József nevét is megemlíti, ami ugyancsak téves. Dobiról, Ortutayról, Dinnyésről, Mihályfi Ernőről később azt írja, hogy a
Kisgazdapártnak a népi mozgalommal rokonszenvező szárnyához tartoztak. Ez így nem felel meg a valóságnak, noha egyiküknek-másikuknak
(Dobi, Ortutay) voltak személyes kapcsolataik egyes népi írókhoz. A Kis559

gazdapárton belül egy egészen más csoport rokonszenvezett a népi írókkal. A Zinner által említett kisgazdapárti szárny a háború utáni időkben
sokkal inkább a kommunisták iránti rokonszenve és együttműködési
készsége alapján tűnt ki.
A háború utáni fejlemények leírása három részre tagolódik. Az első
rész az 1945 és 48 közötti korszakot öleli fel, a második rész a sztálinizmus és rákosizmus időszakával, tehát az 1948 és 1956 közötti évekkel
foglalkozik, végül a harmadik rész témája a forradalom. A Befejezésben a
szerző a forradalmi események erőit elemzi és kitér a forradalom utáni
fejlődés néhány jellegzetes vonására is.
Néhány szót a forrásokról.
A kötethez csatolt bibliográfiából kiderül, hogy a szerző könyvének
megírása előtt áttanulmányozott a tárgyhoz tartozó minden fontosabb külföldi munkát, sőt igen sok magyar írott forrást is figyelembe vett. A feldolgozás alapja azonban az a kollektív kutatómunka volt, amelyet 1947
nyarán a Columbia egyetem egy húsz tagú – főleg magyarokból álló –
csoportja végzett Amerikában és Európában. Ez a kutató csoport mintegy
250 magyar menekülttel készített interjút: a társadalom minden rétege
képviselve volt; különböző műveltségi fokon álló és politikai nézetű menekültek számoltak be mindarról, amit a forradalomról és előzményeiről
tudtak. Paul Zinner szerint az a két és fél száz magyar menekült a magyar
társadalom tükörképét alkotta, és véleménye szerint a tőlük nyert felvilágosítás reprezentatív helyzetábrázolásnak tekinthető. Az interjúk köteteket kitevő anyagán kívül a szerző számos tanulmányra is hivatkozik, amelyeket olyanok készítettek, akik tevékeny szerepet játszottak a forradalmi
eseményekben. Így például a forradalmi kormány külpolitikai tevékenységéről szóló rész Nagy Imre egy külföldön élő közvetlen munkatársának
beszámolója alapján készült.
A könyv terjedelmes része a kommunista párttal foglalkozik. Egyfelől
belső felépítésével és működésével, másfelől a nép életében játszott szerepével. Zinner felsorolja mindazokat az akciókat, amelyekkel a párt a
hatalmat fokozatosan magához ragadta és ellenfeleit a politikai életből
eltávolította. Az olvasó hűséges képet kap Rákosi ördögi módszereiről,
amelyekkel Sztálin mintájára néhány év alatt az egész országot maga alá
gyűrte. Rendkívül tanulságos – noha a korszak alaposabb ismerőinek nem
mond túlságosan sok újat – az a rész, amelyben a szerző pontról-pontra
kimutatja, hogyan fordult a párt a nép és önmaga ellen, megsemmisítve
nemcsak az ellenzéki érzelmű, hajlamú és magatartású polgárokat, hanem
azokat a szocialistákat és kommunistákat is, akikben felvetődött a Sztálin
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diktálta politika feletti kétely, vagy valamely kérdésben nem úgy gondolkodtak, mint Rákosi és társai. Nem is szólva olyan esetekről, amikor a
pártnak taktikai megfontolásból egyszerűen szüksége volt a belső ellenség
felderítésére, és ilyenkor nem egyszer véletlen döntötte el, hogy kire esett
a választás, kinek kellett azt az áldozatot vállalnia, hogy a párt érdekében
engedi magára szórni a mocskot és sarat. Zinner könyvéből az olvasó
meggyőző képet kap arról, miként érvényesült az úgynevezett szalámi
taktika, és milyen képtelen helyzetekhez vezetett a koncepciós pereket
kiváltó sztálini elmélet, mely szerint az ellenséget a párton belül kell keresni.
A Rajk-perrel kapcsolatban a szerző megállapítja, hogy kezdetben
Rajk képviselte a baloldalibb álláspontot és hozzá viszonyítva Rákosi
mérsékeltnek tűnt. A két kommunista vezető közötti vita abban a kérdésben robbant ki, hogy mire kell először törekedni, a kíméletlen osztályharc
megvívására, vagy pedig a hatalom teljes megszerzésére. Rákosi az utóbbit szorgalmazta, Rajk viszont azon a nézeten volt, hogy a hatalom átvételét meg kell előznie a könyörtelen osztályharcnak. Ennek az osztályharcnak azonban nem a tömegek ellen kell irányulnia, hanem a „valódi
osztályellenség”, azaz a régi uralkodó és kiváltságos elemek ellen. Az
ideológiai konfliktusban Rákosi kerekedett felül és a hatalom megszerzése után Rajk természetesen már Rákositól jobbra állt nézeteivel.
Rajkot általában szeretik összehasonlítani Nagy Imrével és úgy állítani
be őt, mintha egy korábbi időszakban Nagy Imre nézeteinek és törekvéseinek előfutára lett volna. Paul Zinner fenti elemzése és magyarázata alapján azonban erre a feltevésre nem találunk sok támpontot, hiszen Nagy
Imre és Rákosi főleg morális tekintetben és a nép szerepének és jelentőségének megítélésében különbözött. Rajk és Rákosi ideológiai konfliktusának alapja ezzel szemben az a kérdés volt, hogy mi legyen a taktikailag
helyes sorrend: az úgynevezett osztályellenség politikai megsemmisítése
és utána a hatalom megragadása, vagy pedig először a hatalom átvétele és
utána e hatalom birtokában a könyörtelen rendszabályok sorozata az osztályellenségnek minősített személyek és csoportok ellen.
Paul Zinner – akárcsak a legtöbb szerző, aki eddig a magyar forradalom történelmi feldolgozásával foglalkozott – hajlik arra, hogy a forradalomnak csak szellemi és ideológiai rugóit kutassa. A gazdasági okoknak
csak mérsékelt figyelmet szentel. Ez némileg érthető is, hiszen a világ
elsősorban a magyar írók és értelmiségiek magatartása folytán figyelt fel
1956 nyarán Magyarországra, a vélemény és az alkotás szabadsága volt a
legtöbbet hangoztatott követelés, a forradalomban is elsősorban a szabad561

ságról és a nemzeti függetlenségről volt szó. A valóságban azonban és
kevésbé látványos módon a gazdasági tényezők is rendkívüli szerepet
játszottak és nem kell materialistának lenni ahhoz, hogy felismerjük a
gazdasági okok jelentőségét, melyeknek nem egyszer csak tükröződése
volt a szabadságért és függetlenségért való idealista lelkesedés. Ha Paul
Zinner könyvével kapcsolatban a kritikusnak hiányérzete támad, akkor ez
legfeljebb a gazdasági és társadalmi erők működésére és hatására vonatkozik. Persze ezeknek a vizsgálata még legalább olyan kiterjedt kutatást
követelt volna, mint a szellemi és politikai fejlemények áttekintése. Az
ezzel kapcsolatos nehézségek nem lebecsülendők és nem véletlen, hogy
egy-két gazdasági szakértőn és a jugoszláv Kardelyen kívül a magyar
forradalommal foglalkozó szerzők csak bizonyos tartózkodással érintették
a forradalmát kiváltó gazdasági és társadalmi okok kérdését. Pedig a
probléma behatóbb tudományos vizsgálatot érdemelne.
Az 1956. őszi magyarországi események a szerző szerint inkább nemzeti és demokratikus népfelkelésnek, mint a szó hagyományos értelmében
vett szocialista forradalomnak tekintendők. Azt, hogy a forradalmi tábornak nem volt mélyreható és mindenre kiterjedő programja, Zinner előnynek tartja. Ha ugyanis a programalkotás lett volna a forradalmárok elsőrendű gondja és munkája, az egység és összhang hamar felborult volna. A
program elkerülhetetlenül ellentétet, széthúzást és szakadást idézett volna
elő.
Az amerikai szerző helyesen állapítja meg, hogy a nyugat iránti rokonszenv nem a nyugati társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedések
és módszerek kritikátlan átvételének vágyát tükrözte, hanem azt a valóságos népi szándékot, hogy Magyarország újítsa fel régi és hagyományos
kapcsolatait a nyugati nemzetekkel, építsen ki gyümölcsöző együttműködést Európa és Amerika nagy és kis országaival. Paul Zinner szerint Magyarországon nemcsak a nyugati kormányzati és gazdasági formákat nem
akarták lemásolni, de a második világháború előtti magyar politikai és
gazdasági intézmények restaurálására sem történt említésreméltó kezdeményezés. A tárgyilagos kutató nem találja nyomát annak, mintha bármilyen számottevő nosztalgia nyilvánult volna meg a Horthy-rendszer uralmi elvei és kormányzati gyakorlata iránt. Sőt, a legtöbb forradalmi szervezet nyíltan és határozottan elítélte a múlt visszatérésének bármilyen
formáját.
Az 1956-os forradalmat Paul Zinner történelmi jelentőségű eseménynek tartja. Nemcsak a világtörténet fontos fejezete, hanem fordulópont a
kommunizmus történetében is. A magyar forradalom eltiprása – írja – új
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korszakot nyitott a kommunista pártok közötti kapcsolatokban. A magyar
október megmutatta a szovjetorosz ellenőrzéstől való szabadulás nemzeti
és nemzetközi korlátait. A szerző szerint a magyar nép és következésképpen a kommunista kormányzás alatt élő többi nép felismerte, hogy helyzetének és állapotának javítását csak Moszkva beleegyezésével tudja keresztülvinni. A magyar forradalom, és tegyük hozzá, az 1956 októberi
lengyel események következtében némileg változott az egész keleteurópai kommunista tömb szerkezete és légköre, oly értelemben, hogy a
kelet-európai országokban gyökeret verhetett egy új nemzetközi közösségben való részvétel érzése, ugyanakkor azonban megerősödött az a felismerés is, hogy az érdekelt népek egyéni vonásaikat is csak ezen a közösségen belül juttathatják érvényre.
A magyar forradalom utáni fejlődésnek új eleme az egyes kommunista
rendszerek közötti szembeszökő különbség is. Paul Zinner hangsúlyozza,
hogy lényeges eltérések észlelhetők az egyes kelet-európai országok, valamint közöttük és a Szovjetunó között. A különbözőségek ellenére azonban tovább működnek azok az erők, amelyek az összhangot és az egységet iparkodnak fenntartani. A magyar forradalom és a lengyel események
óta – írja Paul Zinner – a kommunista rendszer önnön megreformálásának
képességéről tett tanúbizonyságot; kénytelen volt nem lebecsülendő változtatásokat eszközölni annak érdekében, hogy az 1956-os magyar népfelkeléshez hasonló fordulatokat megelőzzön, és a fennálló rend
életbenmaradását biztosítsa.
A magyar népben a forradalom tragikus bukása ellenére sem halt ki a
szabadság utáni vágy. A szabadság kivívásának módja azonban időtől és
körülményektől függ. Ez Paul Zinner elemzésének is a végkövetkeztetése.
Újabban számos jel arra vall, hogy a magyar nemzet az adottságok és
lehetőségek figyelembe vételével keresi a jövőbe vezető utat.
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SZABADOS JÓZSEF
A modern köztársaság 233
Pierre Mendés France: La République moderne. Gallimard; Paris, 1962.
251 oldal.
Nem hálás feladat egy olyan ember, egy olyan politikus könyvéről írni,
aki éppen most bukott meg a parlamenti választásokon. Pierre Mendés
France (PMF – ahogy a francia sajtó hívta 1954-es miniszterelnöksége
idején) azonban nemcsak politikus, és a „mendesizmus”, amely 1954-55ben szinte az egész fiatal francia értelmiséget meghódította, könnyen túlélheti alapítója választási kudarcát.
Mendés France nem azok közé a politikusok közé tartozik, akiket a IV.
francia köztársaság tucatjával teremtett: a parlamenti kombinációk mesterei, a politikai szalonok szellemes csevegői, a különböző gazdasági érdekcsoportok lefizetett, vagy meggyőződéses szószólói. Mendés France
ama kevesek egyike, akik a hatalmat, a miniszterséget vagy miniszterelnökséget azért akarják megszerezni, mert valóban van programjuk, és ezt
a programot meg is akarják valósítani. Mendés France változtatni akar az
adott helyzeten – és ezzel már meg is mondtam, hogy baloldali.
„A változás keresése, az adott igazságtalanságokba való bele nem
nyugvás a baloldal jellegzetessége” – írja legújabb könyvében. – „Ezzel
szemben a jobboldal azt vallja, hogy mindig az adott helyzet a normális
állapot és ezért nem változtatásokat, javításokat keres, hanem egyszerűen
adminisztrál.”
A könyv októberben jelent meg, és ezért szükségképpen szerepelnek
benne azok a problémák is, amelyek a francia közvéleményt a népszavazás és az ezt követő választások idején foglalkoztatták.
Ki válassza a köztársasági elnököt? Milyen legyen a kapcsolat a törvényhozók és a végrehajtó hatalom között?
Mindez kétségtelenül fontos kérdése a modern francia köztársaságnak,
ha azonban Mendés France csak ezekre a kérdésekre adott volna választ,
„A modern köztársaság” cím nem illette volna meg könyvét.
A Mendés France-féle „modern köztársaság” alapja az a demokratikus
tervgazdaság, amely egyrészt minden állampolgárnak lehetővé teszi véleménye és érdekei képviseletét, másrészt azonban az államnak is bizto-
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sítja azokat az eszközöket, amelyekkel a közösség akaratának, az ország
gazdasági követelményeinek érvényt szerezhet.
„A IV. köztársaság becsapta a népet; az V. kiskorúként kezeli” – írja.
De hol a biztosíték arra, hogy a modern köztársaság elkerüli ezt a két
buktatót? Az első biztosíték a politikai rendszer megreformálása. A kormány kidolgozza a négy- vagy öt-éves gazdasági tervet, és ennek végrehajtására kér felhatalmazást, bizalmat a parlamenttől. Így a parlamenti
többség és a kormány között a terv végrehajtására és időszakára szerződés
jön létre: egy parlament, egy kormány, egy terv.
Ha a két fél közül a szerződést bármelyik megsérti, a másik fél kezében ott a megtorlás eszköze: a parlament megbuktathatja a kormányt, a
kormány feloszlathatja a parlamentet.
A politikai rendszerre vonatkozó reformokon túlmenően azonban
Mendés France felvázolja – és éppen ez a könyv tulajdonképpeni újszerűsége – a kormány és a parlament közti szerződés alapját képező terv kidolgozásának és végrehajtásának módszereit is, megrajzolja a „modern
köztársaság” demokratikus tervgazdaságának sémáját.
Ez a tervgazdaság az alapokból, a vállalatokból és községekből, vidékekből indul ki. „Az állampolgárnak a tervek kidolgozásában és végrehajtás ellenőrzésében döntő szerepet kell biztosítani, különben nem beszélhetünk demokratikus tervgazdaságról.”
Mindez megköveteli a helyi szervek, képviselő testületek, főleg pedig
a szakszervezetek hatáskörének növelését, amelyet Mendés France különösképpen hangsúlyoz.
A helyi vagy szakmai érdekképviseletek a lakosság egyes csoportjainak nézetét képviselik és védik. Ezeknek a részérdekeknek az egyeztetése
központilag a parlament második házában, a gazdasági parlamentté átalakuló szenátusban történnék.
A Mendés France-i modern köztársaság parlamentjében ugyanis minden polgár kétszeres képviseletet kapna: a parlament első, politikai házában a politikai pártok képviselői a lakosság politikai akaratának szereznének érvényt; a gazdasági parlamentben pedig az érdekképviseletek, a különböző termelői, fogyasztói, szakmai szervezetek a szavazók anyagi jellegű kívánságait képviselnék.
Vajon mindez nem vezetne-e valamiféle újsütetű korporatív rendszer
kialakulásához? – Nem – válaszol Mendés France. A korporáció ugyanis
csak akkor veszélyes, ha az egyes érdekképviseletek tagjaik felett szabályozó hatalommal rendelkeznek, és egy-egy részlet-érdekből fakadó meggondolást az egész közösségre ráerőltethetnek. A gazdasági parlamentben
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viszont valamennyi egymást támogató és egymással ütköző érdek képviselve lenne, tehát a döntések csak kompromisszumok eredményeként jöhetnének létre. És végül: a gazdasági parlament határozatai csak akkor
válnának kötelező érvényűekké, ha ezeket a parlament politikai háza –
amely természetesen megtartaná vezető szerepét – jóváhagyná.
Az így kidolgozott tervjavaslatok a végleges terv elkészítésének csak
egy részét képeznék. Ezek a javaslatok ugyanis szükségképpen a lehetőségek maximumát alkothatnák, hiszen minden érdekképviselet, minden
vidék a lehető legtöbbet igyekeznék a maga részére kiharcolni.
A javaslatok megszűrése a tervbizottságra és a kormányra tartoznék,
mint ahogy ugyancsak a kormány feladata, hogy a részérdekeken kívül az
általános országos érdekeket is érvényesítse a tervben. A gazdasági fejlődés és a teljes foglalkoztatottság biztosítása, az általános szociális törekvések megvalósítása csak központi irányítással érhető el. Amikor így a
tervjavaslat végleges formát ölt, a politikai parlament elé kerül, amely –
ha ezt elfogadja – megköti a kormánnyal a terv végrehajtására és időtartamára szóló szerződést.
Mendés France javaslatának egyik legalapvetőbb vonása a pragmatizmus, a gyakorlatiasság. A könyvben alig esik szó ideológiai tételekről. A
szerzőt az általánosítások kérdése – amelyről pedig nemrégiben is olyan
heves viták folytak – csak annyiban érdekli, hogy ez akadályozza-e, vagy
pedig elősegíti a tervgazdaságot.
„Ha valamilyen magánvállalat nem alkalmazkodik a tervhez, és akadályozza végrehajtását, államosítani kell” – írja. „A nyugati államok azonban már most rendelkeznek olyan gazdasági és pénzügyi eszközökkel,
amelyek – ha a kormány ezeket tudatosan felhasználja – elegendők a terv
végrehajtásának biztosítására. A lényeg csak az, hogy a kormány és a
parlament tudatában legyen annak: működését az ország lakossága a terv
eredményéből, sikeréből vagy kudarcából ítéli meg.”
És ez az egyetlen pont, ahol Mendés France javaslataival kapcsolatban
az olvasóban bizonyos kétségek merülnek fel. Ma már a gazdasági kérdésekben jártasabb olvasókat könnyű meggyőzni a demokratikus tervgazdaság szükségességéről. A gazdasági liberalizmushoz inkább érzelmileg,
mint értelmileg ragaszkodó egy-két gazdasági vezető kivételével szinte
minden nyugati közgazdász a gazdasági tervezés híve, nem is beszélve a
nyugati közgazdasági egyetemek tanári karának túlnyomó többségéről,
vagy a Közös Piac és más nyugati gazdasági szervezetek szakembereiről.
De – és itt van a nagy kérdés – elképzelhető-e, hogy a tömegek valóban a terv sikerén, vagy bukásán keresztül mérik le egy kormány vagy
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egy politikai párt vezetésre való alkalmasságát? Mendés France ugyan
állandóan utal arra, hogy a „modern köztársaság” egyik alapfeltétele a
polgárok műveltségének és közgazdasági tájékozottságának a növelése.
Tegyük fel, hogy ez csupán (?) az iskolai oktatás bizonyos fokú reformjától függ. De még abban az esetben is, ha a választó ismeri a gazdasági élet
tényezőit, hol a biztosíték arra, hogy a szavazás pillanatában is ezeket a
szempontokat veszi figyelembe.
A„köztársaság vagy királyság”, az „egyházi vagy állami iskola”, az
„államosítás vagy magángazdaság” közti választás megmozgatta a tömegeket, mert főleg az érzelemre és nem az értelemre hatott.
Vajon Mendés France nem becsüli-e túl a 20. század emberét, amikor
azt reméli, hogy a „modern köztársaság” választópolgárai szavazatuk leadásakor a gazdasági fejlődés ütemét tartják szem előtt? Vajon a „közgazdászok köztársasága” – bármennyire is ideális állapot lenne – helyettesítheti-e a napi politikusok, pénzemberek, szakszervezetek, újságírók,
plébánosok, katonák és demagógok együttes köztársaságát?
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BOGYAY TAMÁS
Az „elfajzott művészet” 234
Az elmúlt hetekben egy különös kiállítást rendeztek a müncheni Haus der
Kunstban. 1962 nyarán volt huszonöt éve, hogy pár száz méterrel odébb,
a királyi palota kertjét övező, az úgynevezett Hofgartensarkaden kiállítási
csarnokában megnyitották az Entartete Kunst – elfajzott művészet – című
kiállítást. A hitleri népfelvilágosító és propagandaminisztérium több mint
16 000 műtárgyat tüntetett el a német közgyűjteményekből. Ezekből mutattak be annak idején egy válogatott kollekciót elrettentő példának és a
szinte páratlan múzeumfosztogató akció igazolásául – hogy aztán Svájcban egy luzerni műkereskedő útján jó pénzért, devizáért felkínálják őket a
külföldnek.
„Szégyenkiállítás”-nak nevezte az akkori hivatalos propaganda ezt a
szemlét. Most, a huszonötödik évfordulón, egy újabb kiállítással emlékeznek rá. Nem az akkorit igyekeztek rekonstruálni piszkolódó propaganda-felirataival, szándékosan lehetetlen rendezésével. Részben többet adtak: összeszedtek több százat a grafikai művek tömegéből is, amit 1933 és
37 között tüntettek el a német gyűjteményekből a náci kultúrhatóságok.
Ezeket akkoriban nem is méltatták kiállításra, legfeljebb eladásra. Az akkor bemutatott „elfajzott” festményeket és szobrokat csak részben sikerült
újra összegyűjteni. Két világrész nagy múzeumaiba és elsőrangú gyűjteményeibe szóródtak szét, néhány megsemmisült, vagy elkallódott. Eredeti
otthonába, német múzeumba elég kevés került vissza. Volt ugyan eset,
hogy a tulajdonos, aki annak idején aránylag potom áron szerzett meg egy
komoly modern művet, visszaajándékozta, vagy az akkori vételárért átengedte régi tulajdonosának. Megesett azonban az is, hogy a képet akkori
ára hatvanszorosáért kellett visszavásárolni. Csaknem annyiért, amennyit
a nagy luzerni árverésen 1939-ben összesen bevettek. Elég sok, méghozzá
igen jelentős alkotást nem sikerült kölcsönbe kapni, ezeket eredeti nagyságú fotók mutatják be a lépcsőházak falain.
Az így létrejött kiállításnak az a szenzációja – hogy egyáltalán nem
szenzáció. Nemcsak a levegős, józan múzeumi rendezés teszi, hogy a
képek és szobrok sora klasszikusnak hat. Ezeknek óriási többsége ma már
valóban az. Szinte szájról-szájra jár Münchenben annak a látogatónak a
mondása, aki egyszer csak megkérdezte: „De hol van itt az elfajzott művészet?” Ugyanis, amit maga körül látott, az jórészt már ott van a nagy
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művészettörténeti albumokban és kézikönyvekben, becsületére válhatna
Európa és Amerika legjobb múzeumai 20-ik századi gyűjteményeinek és
nem kis részben azokból is való. Elsősorban a német expresszionizmus
korának nagyjai: Barlach, Nolde, Beckmann, Klee, Pechstein, Kirchner,
Marc, Macke, Schmidt-Rottluff, Lehmbruck, Kokoschka, Käthe Kollwitz,
hogy csak a legismertebbeket említsük. De itt van a francia Bracque,
Gauguin, az orosz Archipenko, Lissitzky, Kandinszky, Chagall, az olaszgörög De Chirico, a spanyol Picasso. És itt látjuk a még teljesen konzervatív módon impresszionista Liebermannt és a még mindig az impresszionizmusban gyökerező, de már merészen formabontó Corinth-ot. Ma már
régen klasszikus valamennyi, legtöbbjén legfeljebb – múzeumba, kiállításra csak véletlenül bevetődő – nyárspolgárok botránkoznak meg. A látogatók, óriási többségük fiatal, úgyis nézik ezeket a képeket, mint a múzeumban szokás, nem pedig mint valami új, izgató kiállításon.
„Hol itt az elfajzott művészet?” – kérdi a szemlélő, és az egész kiállítás
értelmére csak a „dokumentáció” feliratú termekben döbben rá. Ott ébred
tudatára, hogy a 25 év előtti „Szégyenkiállítás” csak csúcspontja volt az
irtóhadjáratnak, amit a nácik bürokratikus módszerességgel folytattak
minden olyan művészet ellen, amely nem felelt meg a festőként tehetségtelensége miatt csütörtököt mondott Hitler és általában a nemzeti szocialista vezetők nyárspolgári ízlésének és faji szempontjainak. A müncheni
kiállítással még nem is ért véget a művészetrombolás. Aztán következett,
1939-ben Berlinben több mint ezer olajfestmény és csaknem 4000 grafika
ünnepélyes elégetése, olyan anyagé, amiért akkor nem remélhettek devizákat. A kultúrbarbarizmusra a modern művészet fővárosában, Párizsban
gyújtott máglyával tették fel a koronát: 1943. május 27-én a Tuilleriák
teraszán körülbelül 5-6000 képet dobtak tűzbe, köztük megint Klee, Max
Ernst, Léger, Picasso, Miro műveit.
Még megdöbbentőbb azonban ennél a dokumentációnak néhány elsárgult újságlapokat tartalmazó tárlója, amely egy másik 25 esztendős évfordulóra emlékeztet. A mai Haus der Kunst, ahol most a „Szégyenkiállítás”
kincsei láthatók, épp akkoriban volt új. Csak a neve volt más: Haus der
deutschen Kunst – a Német Művészet Háza. Az épület ma is ugyanaz, a
müncheni néphumor „az athéni pályaudvarnak” csúfolja. Ugyanis rőffel
mért monumentális oszlopcsarnokával tipikus példája annak a proccos
neoklasszikus építészetnek, amely a legkülönbözőbb színű diktatúrák
közös stílusa lett, Mussolinié, Hitleré éppúgy, mint Sztáliné. 25 évvel
ezelőtt a fajtiszta német művészet otthonául szánt új palotában a szomszédos „Szégyenkiállítással” egyidőben nyílt meg egy másik is, amely
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követendő példaként a felsőbbrendűnek, egészségesnek hirdetett új német
művészetet mutatta be. Egy hamburgi lap első oldalán láthatók a legszebbnek tartott képek és szobrok, amelyek akkoriban ott díszlettek, ahol
most a „Szégyenkiállítás” klasszikusai előtt tolonganak az emberek. Nem
kell leírnom őket. Akik ismerik az úgynevezett szocialista realizmus
„művészi” termékeit, pontosan elképzelhetik, milyen volt 25 évvel ezelőtt
a német nemzeti szocialista művészet. A nácik Kisfaludy Stróbl Zsigmondjának, Thorak-nak Kamaradschaft – „bajtársiasság” – című szobra
ott állhatna ma is akár a Volga-Don-csatorna valamelyik díszes zsilipjénél, vagy akármelyik Lenin-emlékmű talapzatán mint, mondjuk, a munkás-paraszt összefogás jelképe. A sztálini és hitleri diktatúra pontosan
ugyanazokat a hősi pózokat szerette, és az akkori északi típusú, fajtiszta
német anyák és szüretelő legények mosópor-, illetve fogpasztareklámmosolya szakasztott mása az 1962-es velencei Biennálé orosz pavilonjának életképein viruló szovjet emberek optimista derűjének.
A kiállítás dokumentációja erre a párhuzamosságra már nem mutat rá.
Megelégszik a figyelmeztetéssel arra az érdekes tényre, hogy az olasz
fasizmus sohasem jutott el a művészetnek ilyen fokú gleichschaltolásáig,
politikai és propaganda eszközzé aljasításáig. Egyrészt azért, mert a fasizmus úttörő harcosai között ott voltak a futuristák, a legradikálisabb
művészeti forradalmárok, és ott maradtak, ellentétben a bolsevista Oroszországokkal, ahol a forradalom hírére hazasiető Kandinszky, Chagall és
más vérbeli forradalmár avantgardisták hamarosan emigrációba kényszerültek, vagy elnémultak. Az olasz azonban művész nép, még ha időnként
rossz művészetet is csinál. Marinetti, a futurista élfestő és költő szavának
volt súlya még Mussolininál is, akinek különben nem volt olyan művészeti alsóbbrendűségi komplexuma, mint Hitlernek. Azonban épp az olasz
példa teszi még kirívóbbá a náci-szovjet ikertestvérséget. A kiállítás dokumentációs termei abba se világítanak bele eléggé, hogy miért lett épp a
giccs a diktatúrák hivatalos művészete. A rendezők mintha hajlandók lennének Hitler kudarcba fulladt művészi ambícióinak tulajdonítani a főszerepet. Sokkal közelebb járunk azonban az igazsághoz, amikor II. Vilmos
császár művészet-dirigáló próbálkozásaival hasonlítjuk össze. A tehetségtelen, alapjában véve műveletlen és hozzá nem értő, korlátolt emberek
diadala volt ez, nemcsak Berlinben és Münchenben, hanem Moszkvában
és Leningrádban is.
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MÁRJÁS VIKTOR
A francia regény1962-ben 235
Alain Robbe-Grillet: Instantanés, Edition de Minuit.
Robert Pinget: L'Inquisitoire, Edition de Minuit.
Anna Langfus: Les bagages de Sable, Gallimard.
Yves Berger: Le Sud, Grasset.
Simonne Jacquemard: Le veilleur de nuit. Le Seuil.
Henri-Francois Rey: Les pianos mecaniques, Lafont.
Colette Audry: Derriére la baignoire, Gallimard.
Robert Sabatier: La Mort du figuier, Albin Michel.
Jose Cabanis: Les Cartes du Temps, Gallimard.
Jean Montaurier: Comme a travers le feu, Gallimard.
Raymond Abellio: La Fosse de Babel, Gallimard.
Loys Mawson: Les Noces de la Vanille, Laffont.
Marcel Schneider: Les Colonnes du Temple, Grasset.
Úgy ígérkezett, hogy 1962 lesz a francia irodalomban a fordulat éve. A
háború után Malraux, Camus és Sartre adtak töltést, irányt, lendületet a
francia regénynek. 1961 óta világos volt, hogy az új irány, amelyet
nouveau romannak neveztek, vezető szerepre törekszik. Vezérei, Alain
Robbe-Grillet, Michel Butor, Claude Simon és Nathalie Sarraute kevesebb tekintéllyel, de erősen hatottak a fiatal nemzedékre. A kiadókhoz
juttatott regények között 1960-ban húsz közül csak egy volt olyan, amely
az új regény ismérveit viselte magán. 1962-ben tíz közül négy. (A térhódítás nagyobb volt, mint amilyent a számok jeleznek, mert a közönség
nem követte az irodalmi körök érdeklődését, tehát az írók és a kiadók
minden új regénnyel kockázatot vállaltak. Ez csak átmeneti jelenségnek
látszott, mert az irányváltozás elfogadásában mindig a tömeg volt az utolsó.) A várt fordulat 1962-ben mégsem következett be, és jövőbeli esélye
inkább csökkent, mint növekedett.
Az elmúlt évben egyetlen olyan nouveau roman sem jelent meg, amely
igazolta volna az új irány fölényét. A győzelmét mégkevésbé. Maradt
volna a program, a teória, amely a gyenge év ellenére is igazolhatta volna
az irányt. Az ankétok, magyarázó cikkek, nyilatkozatok azonban csak azt
bizonyították, hogy a nouveau romannak nincs határozott irodalmi arcéle,
nincs filozófiája, vezéreinek törekvése eltérő, sőt ellentmondó. Ez nem
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lett volna baj, a jó irodalom nem elméletekből születik. A baj inkább az
volt, hogy ami a szemléletükben közös, az mesterkélt, és nem megfiatalítja, hanem elsorvasztja a regényt. Mauriac 1928-ban az írta, hogy valamennyi ember közül a regényíró hasonlít leginkább az egek urához, mert
halandókat teremt, sorsot sző a részükre, és így vezeti őket a végállomáshoz. Az új regény vezérei ebben az írói „Én” túltengését látják. De nemcsak az író „jelenlétét” akarják lefokozni, hanem a regény szereplőinek
fontosságát is.
Az „új” regény nemcsak tárgyilagos, de tárgyias, mint a fényképezőgép lencséje. Az embert is úgy mutatja, mint a tárgyakat, amelyek nem
mint kulisszák, hanem mint szereplők népesítik be az írói teret. Folyamatos elbeszélésre – mondják – nincs szükség, mert a valóság nem folyamatos. A retour en arriérenek, a múltba való visszapillantásnak, vagy viszszaérzésnek sokszor nagyobb jelentősége van, mint a pillanatnyi történésnek, amelyet kiiktat. A regénybeli idő tehát nem egységes tartam, hanem
különböző értékű töredék, amely nem a mese, hanem a technikai segédeszközből az alkotás alapelemévé válik. Már Homérosz is visszanyúl a
múltba és Proust is játszott azzal a különbséggel, ami az esemény átélése
és az átélés emléke között mutatkozik. De Claude Simon az érthetetlenségig csereberéli, vagy önkényesen egyszerre idézi a különböző idősíkokat.
Homérosznál, Proustnál a technikából nem lett öncél, mégkevésbé írói
crédó. A leírás, a külső világ megjelenítése a regényíróknál azt a célt
szolgálta, hogy megfelelő keretet adjon a mesének, és hangulatot teremtsen. Talán Flaubert volt az első, akinél nem fokozta, hanem bénította azt,
amit „írói elán”-nak neveznek. Hogy a szándékos megtorpanás milyen
arányokat ölt a nouveau roman 1962-es demonstrációjában, azt a vezérnek, Robbe-Grillet-nek legújabb kötete, az „Instantanés” mutatja.
Egy szószerinti részlet:
„A kávéskanna az asztalon van.
Ez egy négylábú, kerek asztal, melyet vörös és szürke kockás viaszkos
vászon terítő borít. Az alapja semleges tónusú, sárgás-fehér, valamikor
elefántcsont színű, vagy talán fehér lehetett. A középen kerámia-lap, ez
szolgál aljként. A rajzát eltakarja, legalábbis felismerhetetlenné teszi a
kávéskanna, amely rajta van.
A kávéskanna barna fajansz. Gömbszerűen van formálva, felül
cilindrikus szűrővel. A fedele olyan, mint egy gomba. A csöve enyhített
S-formájú, alul hosszabb. A fogója, ha úgy tetszik, egy fülre hasonlít,
helyesebben egy fül külső peremére, de egy rosszul formált fülre, mert
nagyon kikerekített, nincs lebernyege, és azért olyan, mint egy fazék füle.
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A cső, a fogó és a fedél gombája krém színűek. A kávéskanna többi része
világos barna, azonos árnyalatú és csillogó.
Az asztalon nincs más, csak a viaszkos vászon, a kerámia-lap és a kávéskanna.
Jobbra az ablak előtt egy próba-bábu.
Az asztal mögött a kandallón egy négyszögletes tükör, amelyben látni
lehet az ablak felét. A jobboldali felét. Az ablak balfelén látni a szekrény
tükrének visszképét. A szekrénytükörben viszont az egész ablakot és a
környékét.”
Az Instantanés másik nyolc elbeszélése is hasonlóan száraz és pontos
pillanatfelvétel. Egyféle optikai leltár, amelybe tökéletesen beleillik, mikor Robbe-Grillet egyik figuráját azzal jellemzi, hogy félrefordítja a fejét,
tehát a 45 fokos elhajlás miatt vonásait nem lehet kivenni. De amikor a
kihalt utcát, vagy a tengerparton játszó gyerekeket írja le, a leltári szövegnek van valami zenéje. Ez nem is az, amellyel – Celine szerint – táncoltatni lehet az életet. Robbe-Grillet nem az életet táncoltatja, hanem a személytelenség technikáját, a geometriai módszert, amely sokszor unalmas,
de néha valami tárgyiasságba menekülő, szemérmes költészetre emlékeztet. A nouveau roman kétségtelenül legerősebb egyénisége azonban mindent elkövet, hogy elhárítsa ezt a gyanút. Nem győzi ismételni, hogy csak
a tárgyi realitást keresi, hogy a tárgyak szerepe ebben a dehumanizált világban nem allegorikus és a személyeké se több, mint a tárgyaké. A laboratóriumi stílus őszintesége mégse meggyőző, mert mérnöki pontossága
ellenére is keresi a homályt, mert nyelvi hangszerelésében folyton érezni
lehet a telivér írót és érzelemmentes prózájában egy szellemi szimfónia
körvonalait.
A nouveau roman legérdekesebb 1962 évi terméke kétségtelenül Robert Pinget L'Inquisitoire című regénye. A cím az inkvizícióból képzett új
francia szó. Értelmét a kínvallatás kifejezése kissé túlozva adja vissza. A
mese helyét egy kihallgatás foglalja el. Erre az ad ürügyet, hogy egy vidéki kastély intendánsa eltűnt. A kastély öregedő, nagyothalló inasa, a
kihallgatott, nem gyanúsított, hanem tanú. Bűneset történt? Se áldozat, se
tettes. Nem derül ki, hogy kicsoda, micsoda a kihallgató. Valószínűleg
egy detektív. A kérdések arra irányulnak, hogyan éltek a kastély urai, a
helybeli orvos, a patikusék, a borbély, a közeli fürdőhelyen a nyaralók?
Száz vagy mégtöbb személy. Hogyan látta, vagy képzelte az öreg inas. Ez
nem a tárgyak, hanem az élettöredékek fotográfiája, úgy, ahogy egy primitív ember szemlencséje lefényképezte. Több száz gyorsfénykép, enyves-hát, árnyalatok és legtöbbször összefüggés nélkül. Az öreg inas nem
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nagyon értette, ami körülötte történt. Mikor egy hölgyvendéget kékharisnyának neveztek, azt hitte, azon mosolyognak, hogy kék harisnyát hord.
A kihallgató kérdéseit is sokszor félreérti. Az eltűnésről, de egyébről sem,
ami lényeges lehetne, nem derül ki semmi. A csaknem ötszáz oldalas regény azzal fejeződik be, hogy az öreg inas fáradt, az ismeretlen egyelőre
abbahagyja a kihallgatást.
Nehéz kitalálni, hogy Robert Pinget mit akart ezzel az ötszáz oldalas
jegyzőkönyvi kivonattal. Kezdet és befejezés nélkül. Képet adni egy társadalmi körről úgy, ahogy nyers benyomásokban, képtöredékekben, beszédfoszlányokban hosszú évek alatt egy ember tudatába rétegződött?
Vagy vallomásának hályogos tükrében megmutatni egy embert, a tanút?
A kísérlet érdekes, mint minden mánia, de mire jó? A „regénytöredék”
szerénytelenül hosszú, és attól sem lesz értékesebb, hogy a szerző nem
használ írásjeleket.
A nouveau roman múlt évi mérlege nem kedvező, de mégis erősen befolyásolta a francia irodalmat. Közvetett módon, főleg abban, hogy a fiatal nemzedék és a derékhad óvakodott hagyományhű regényeket írni. Az
„új regény”-nyel való versengésben az érdekesség ígérkezett a legjobb
ütőkártyának. Rendkívüli témák, valószínűtlen hősök, földrajzilag vagy
erkölcsileg egzotikus környezet, ha nem is új, de vakmerő technika. Az
újfajta „új” regényben a tárgyiasság helyét az alanyiság; a módszerességet
a képzelet szeszélye; a geometriai nyugalmat a dinamizmus váltotta fel.
Történetet mondanak el, mint a hagyományos regény, de a rendkívüli,
gyors menetű, túlfűszerezett „eseteikből” hiányzik az általános érvény, a
nagy ív, a súly. De egyéniek, érdekesek és tehetségesen élnek az alkalommal, hogy semmi sem tilos, és hogy a mai olvasó nem leckét vár a
regénytől, mert az élettől úgyis eleget kap, sem valamilyen előjelű realizmust, amelyet nem tart hihetőbbnek, mint azt, ami valószínűtlen.
Az irodalmi díjakat nyert művek a „rendkívüli” meséjű regénytípushoz
tartoznak. A „legszabályosabb” Anna Langfus Goncourt-díjat nyert Homok-podgyász című regénye. A mese kiinduló pontja nem új: hősnője egy
Franciaországba menekült leány, akinek az egész családja elpusztult a
lengyel gettóban és a koncentrációs táborokban. A rendkívüli azzal lép be
a történetbe, hogy a lányt annyira foglyul ejtik tragikus emlékei, hogy a
múltban él, neki az a valóság, a jelen az irreális. Halott apja, anyja, fivére
az eleven környezet, beszélget velük. Minden más távoli, idegen, érthetetlen. A regény második síkján a folyton hallucináló múltba belép a valóság. Reménytelen helyzetben egy atyai pártfogó, egy idős férfi személyében. De ez a realitás is hamar összeomlik, mert kiderül, hogy az öreg jó575

tevő beleszeret védencébe. Elfogadható megoldás nincs, egyfelől a túl
nagy korkülönbség miatt, másfelől azért, mert a szerelmes jótevő nős. Ez
a helyzet sem új, csak annyiban, hogy emlékei a lányt milyen kegyetlenné
teszik. Ez a múlt bosszúja a jelenen. A regény harmadik síkja, hogy a lány
serdülő lányok és fiúk közé kerül, befogadják, és közöttük visszaérzi magát a gyermekkorába. Ez a jelen egyetlen ajándéka. Aztán egyik lány öngyilkos lesz. A jelen visszaveszi az ajándékot. A regény végén megérkezik a jótevő felesége, a lengyel lány eltűnik az emlékek
homokpodgyászával. Hová? Mindegy. Sehol se békül össze a jelennel.
A Homok-podgyász nem nagy regény, de élménygazdag, őszinte és tehetséges. A szerző szereplőit rokonszenvvel, de érzelgősség nélkül ábrázolja. Jók és rosszak. A regény felépítése biztos. A kérdés az, hogy Anna
Langfus valóban átélt, rendkívüli élmények nélkül mit tud majd mondani?
Yves Berger Femina-díjas regényében, a Dél-ben egy erőszakolt fikcióból indul ki. Egy provence-i jegyző úgy rendezi be az életét, mintha az
észak-amerikai Virginiában élne, de nem ma, hanem az 1840-es években,
az indián romantika idején. A birtokát olyanná alakítja, mint egy ültetvényt. A provence-i hegyeknek, a lovainak indián neveket ad. A lányát és
a fiát is az átplántált mitológiában neveli, hogy a jelenről, a valóságról ők
se vegyenek tudomást. A lány fellázad, a valóságot akarja, és az öccsét,
aki éppúgy rabja az illúzióknak, mint az apja, ki akarja szabadítani az
álmok börtönéből. El is csábítja, de mikor az apa meghal, a valóság és a
mitológia is összeomlik. A jelen megmarad, de arra nem érdemes, hogy
nyomot hagyjon az emlékezetben.
A téma valóban „eredeti”, de nemcsak a téma az. A fiatal szerző ultramodern típus, de gyűlöli a modern időket. Jellegzetesen intellektuális
író, de az év legregényesebb regényét írta. Formájában sokszor Faulknerre emlékeztet, stílusában az olyan szenvedélyre, amely pontosan alkalmazkodik a hely vagy pillanat kívánta hőfokhoz. Ekkora képzelő erő és
ilyen szellemi fegyelem szép jövővel biztat. Berger huszonnyolc éves, ez
az első regénye.
A többi nagydíjas regény – Renaudot, Interallié, Medicis – aligha hagy
nyomot a francia irodalomban. A rendkívüli témák bűvöletében Simonne
Jacquemard azt írja meg, hogy egy Éjjeli őr hogyan fedez fel egy betemetett kutat, a kút alatt egy titkos helyiséget. Az érdekesség azzal folytatódik, hogy oda, a föld alá visz magával egy együgyű leányt, ott tartja és
dolgoztatja mint a rabszolgáját. A földalatti helyiség feltárásán bán, a világon kívüli kettesben, a regény ködösségében valami zavaros filozófiai
célzatot vagy lélektani kísérletet lehet sejteni. A zsűri becsűlétére válik,
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ha ennél tovább jutott. Henri-Francois Rey a Gép-zongorá-ban egy kis
katalán tengeri fürdő társadalmáról fest riasztó képet. A szándék világos:
mindenki idegbajos, morfinista, gonosz, perverz vagy züllött. Ez a szuper
dolce vita egy tenyérnyi üdülőhelyen és ötszáz oldalon. Végig brilliáns
stílusban, sokszor irodalmi színvonalon, a betegségek olyan szakismeretével, ami a betegeket jellemzi. Colette Audry – ismét egy rendkívüli téma. – A fürdőkád mögött című regényében azt mondja el, hogy egy farkaskutya hogyan uralkodik az úrnője felett, hogy él vissza a szeretetével,
és amikor a kutya a fürdőkád mögé húzódva elpusztul, a magára maradt
szeretet, hogy válik szimbolikus értelművé.
A múlt évi regénytermés mennyiségre bőséges, minőségileg közepes
volt. A díjazottaknál jobbak is akadnak, de az a tehertételük, hogy a hagyományok jegyében keresik az eredetiséget. Robert Sabatier A fügefa
halála című művében egy párizsi mellékutca kiveszőfélben lévő társadalmát kelti életre. Időszerűtlen foglalkozású, festői figurák. Nyomorúságukban is emberségesek, és ha nem tudnak javítani a jelenen, szebbé füllentik a múltat. A regény lélegzik, tágul. Irodalom. José Cabanis Az idő
kártyái című regénye úgy lapoz a múltban, mint egy fényképalbumban.
Képről képre megelevenedik valaki, akit szeretett, és aki meghalt. Velük
együtt regénnyé szélesedik a szerző élettörténete is, tévedéseivel, mulasztásaival, egy vérbeli író elemző erejével és egy költő melankóliájával.
Jean Montaurier, igazi nevén Fleury abbé, egy vidéki pap életéről és lelkiismereti problémáiról írt Bernanos színvonalát megközelítő, nagysodrú
regényt. A megérdemeltnél kisebb visszhangja volt Raymond Abellio
filozófiai regényének, a La fosse de Babel-nek, Loys Masson Les Noces
de la Vanille című egzotikus és Marcel Schneider Les Colonnes du
Temple című neo-fantasztikus regényének.
Az 1962-es év azt bizonyítja, hogy a francia regény nincs válságban,
de az átmenet korszakát éli. A hagyományos regény túljutott a legszebb
férfikorán, a nouveau roman nem tud kibontakozni a kísérlet állapotából.
Az írók tehetségesebbek, mint a könyveik.
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BORBÁNDI GYULA
A fiatal Európa hangja 236
Das junge Europa, Erzahlungen junger Autoren, Sammlung Desch
Paperback, Mit einem Geleitwort von Joachim Maass, Verlag Kurt
Desch, Wien-München-Basel, 1962. 623 old., DM 13.80
A rövid elbeszélésnek van jövője. Az elmúlt években megjelent művek
azt bizonyítják, hogy nincs igazuk azoknak, akik a novella létjogosultságában kételkednek, jövője miatt aggódnak, vagy végleges halálát jövendölik. A német Desch-kiadó vaskos kötete is arról tanúskodik, hogy a
rövid elbeszélő formák fejlődőképes műfajok, és a fiatal európai elbeszélők nem eredmény nélkül fáradoznak további gazdagításukon. Nemcsak
Magyarországon, hanem más európai országokban is a novella virágzásának jeleit látjuk, mi több, azt tapasztaljuk, mintha korunk zaklatott élete
megfelelőbb kifejezési formát találna a rövidebb műfajokban, mint a
hosszú, terjengős elbeszélő munkákban. A kisregény magyarországi népszerűsége is ezt bizonyítja, de vannak más példák is a mai világirodalomban.
A fiatal Európa című kötet ékes példája a novella-író kedvnek, annak,
hogy a húsz és harmincévesek nemzedéke előszeretettel választja kifejezési formának a rövid műfajokat, az elbeszélést, karcolatot, belső monológot, költői ihletésű, rövid prózai szöveget. A német kiadó 19 országból
63 szerzőt mutat be, akiknek túlnyomó többsége harminc körül van. A
legidősebb 1924-ben, a legfiatalabb 1942-ben született. A szerzők névsorát vizsgálva, több nemzetközileg ismert névre bukkanunk. A német Uwe
Johnson és Martin Walser, a francia Francoise Sagan és Francoise MalletJoris, az osztrák Eisenreich és Humbert Fink, a spanyol Juan Goytisolo és
Juan Garcia Hortelano, a lengyel Hlasko és Mrozek és a jugoszláv
Bulatovic immár hazáján kívül is ismert és vitathatatlan tehetségű alkotó.
„A lélek szó után vágyik” – idézi clairvauxi Szent Bernátot a bevezető
tanulmány írója, a német Joachim Mass. A közölt szemelvényekből az
olvasó azt a benyomást nyeri, hogy a fiatal európai lélek nemcsak egyszerűen kifejezésre törekszik, hanem igényesen választja meg a formát és
nem adja bizonyos színvonalon alul. A szerzők túlnyomó többsége nemcsak ígéret, ennél több; egyesek máris olyan képességeket mutattak fel,
amelyek a mai széppróza élvonalába emelik őket. Hű és pontos képet,
236

Megjelent az Új Látóhatár 1963. évfolyam 1. számában-
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lelkiismeretes számadást, tudományosan is igazolható diagnózist kapunk
korunkról, az embereket gyötrő fájdalomról, az aggódásról és szorongásról, a fiatalság nyugtalanságáról, konvenciók, beidegzettségek, előítéletek,
hamis tekintélyek elleni lázadásról, szépre és igazra való törekvéséről.
Kétely és hit, öröm és bánat, csalódás és boldog beteljesedés körképe
bontakozik ki a kötet lapjain.
Közös eszme, életérzés, tapasztalat nem tartja össze a kötetet. Az elbeszéléseket mintha szerkesztői szeszély rakta volna egymás mellé, az olvasó hiába kutat a műveken keresztülvonuló vörös fonál után. Ilyen nincs.
Az egyes novellákat semmi sem köti össze, semmilyen kapcsolat sem
mutatható ki közöttük. Valóban a véletlen művének látszik, ahogyan az
egész összeállt. Az arányokból sem vonható le semmilyen következtetés.
A németek túlsúlya érthető. Készen állottak a német, osztrák, svájci szerzők munkái. A többieket fordították, és nyilván a kiválasztás sem történt
esztétikailag indokolható terv alapján. Ez azonban végső soron nem nagy
baj, hiszen a kötet összeállítói nyilván nem akartak mást, mint szemelvényeket adni abból a termésből, amely a háború után felnőtt prózaíró nemzedék tollából elbeszélésben napvilágot látott. Körképnek és tájékozódáshoz segítésnek a kötet rendkívül értékes. Kár, hogy a bevezető tanulmány
általánosságokban mozog, és nem segíti elő a közölt művek megértését.
Egy ilyen bevezetőtől joggal várhatná el az olvasó, hogy szoros összefüggésben legyen a kötet tartalmával. Ha azonban valaki nem vár többet ettől
a könyvtől, mint figyelemre érdemes alkotások gyűjteményét, csalódás
semmiképpen sem éri.
A kötetben négy magyar író is helyet kapott. Közülük hárman otthon
élnek, a negyedik külföldön. Ez utóbbi fordította egyébként németre hazai
írótársai munkáit. Mind a négyen harminc év körüli fiatalok. Csurka István és Moldova György az idén lesz 29 éves, Szabó István 32 és a Bécsben élő Sebestyén György 33 éves. Egyazon nemzedék, Csurka és Szabó
paraszti, Moldova és Sebestyén polgári származású. A közölt elbeszélések érdekesek, tehetségesek. A német fordítás természetesen sokat elvesz
a magyar szöveg eredetiségéből, ízéből, zamatából. Persze ez elkerülhetetlen. Így is örülnünk kell azonban, hogy a külföldi közönség néhány
fiatal írónkat is megismeri. A magyar irodalom, amelynek az elmúlt kéthárom évben József Attila, Illyés Gyula, Németh László, Déry Tibor, Füst
Milán és Szabó Magda révén sikerült betörnie Európába, csak nyereségnek könyvelheti el, hogy az idősebbeken kívül immár néhány fiatal is
megismerteti nevét a nyugati olvasóval. Irodalmunk elszigeteltsége mintha szűnőben volna, az irodalmunk iránti fokozódó nyugati érdeklődést
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lehetetlen észre nem venni. Ez az állapot további értékes lehetőséggel is
kecsegtet. Sajnos, azt kell látnunk, hogy hivatalos hazai szervek nem igen
látják és értik az irodalmunk külföldi megismertetése előtt nyíló távlatokat. Egyesek finnyásan elhúzzák a szájukat, ha külföldi kiadványokban
hazai szerzőn kívül idegenben élő magyarokat is megpillantanak, mások
ígéretes vállalkozásokat visznek csődbe, vagy akadályoznak csak azért,
mert külföldi magyarok kerülnek a hazaiak közelébe. Kicsinyes szempontok, nyárspolgári félelmek, bürokratikus tapintatlanságok ezek. Minden idegen nyelven megjelent értékes magyar munka irodalmunk jóhírét
öregbíti. Ezt kell minden áron előmozdítani. És az eredményeknek örülni.
Ezért tölt el jó érzéssel minden magyar olvasót magyarok szereplése A
fiatal Európa írói között.
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SZÖLLÖSY ÁRPÁD
Az erdélyi magyarok gazdasági helyzete 237
– Hozzászólás Révay István tanulmányához –
Mint erdélyi származású és az erdélyi magyarság sorsán sokat töprengő
emigráns figyelemmel és érdeklődéssel olvastam Révay Istvánnak az Új
Látóhatárban megjelent tanulmányát. 238 Sajnos, a szerző – nyilván helyszűke miatt – több kérdés részletes vizsgálatát mellőzte, és némely problémára nem tért ki. Gondolok elsősorban az erdélyi magyarok gazdasági
helyzetének elemzésére, és hiányolom, hogy Révay István nem foglalkozott az ezzel kapcsolatos román kormányrendeletekkel, különösen az ún.
első szakaszban kiadott intézkedésekkel. Az erdélyi magyarságnak a
megmaradásáért folytatott harcában ugyanis a gazdasági tényezők fontos
szerepet játszottak.
1910-ben és 1930-ban az erdélyi városi lakosság túlnyomó részben
magyar volt. Érdekes volna kideríteni, mi a helyzet e tekintetben ma. Az
1956-os népszámlálás adatai szerint 46 erdélyi város lakóinak már csak
35.4 %-a magyar. A román népesség aránya 52.7 %. A szóbanforgó 46
város közül 1910-ben és 1930-ban még nem mindnek volt városi jellege.
Az erős iparosodás következtében sok hajdani paraszti település urbanizálódott. Részben innen ered a városi lakosság nemzeti megoszlásának eltolódása.
Néhány százalékszámmal hadd egészítsem ki Révay István adatait.
Míg 1910-ben 31.7 %, 1930-ban 24.4 % volt a magyarok arányszáma,
1956-ban a magyar elem Erdély lakosságának 24 %-át tette ki. A románok arányszáma fokozatosan növekedett. 1910-ben 53.8 %, 1930-ban
57.8 % és 1956-ban 65 % volt. Számszerint 1956-ban 4 051603 román élt
az 1920-ban Romániához csatolt hajdani magyar területen.
A második bécsi döntéssel kapcsolatban megjegyzendő, hogy erre
nemcsak azután került sor, hogy a Szovjetunió (sőt Bulgária is) megbontotta Románia területi egységét, hanem a meghiúsult turnu-severini magyar-román tárgyalások után a román kormány kérte a tengelyhatalmak
döntését. Tegyük hozzá, hogy Bulgáriának a második világháború után
sikerült megtartania Dél-Dobrudzsát, amelyet 1940-ben, Románia szorult
helyzetét kihasználva szerzett meg.
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Révay István: Magyarok Erdélyben, Új Látóhatár, 1962 november-december.
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Révay István szerint az a tény, hogy az 1956-os népszámlálás a korábbihoz viszonyítva több magyart talált, azzal magyarázható, hogy „megfélemlített magyarok tértek vissza népükhöz” és „még az ingadozó rétegek
is kellő öntudattal rendelkeznek”. A magyarázat nem nagyon meggyőző.
A tapasztalat ennek éppen az ellenkezőjét mutatja, csak az erős lesz
még erősebb a nyomás alatt, a gyenge elhullik, vagy enged a nyomásnak.
Ez volt a helyzet 1945 után Erdélyben, legalábbis 1948-ig, míg ott éltem.
Nem hiszem, hogy az erdélyi magyarságnak szüksége lenne hamis illúziókra de nekünk sem itt, ha lehetőségeinket tényleg reálisan akarjuk
számbavenni. A magyarság vitalitásával való érvelés sokkal kézenfekvőbb, de még valószínűbb, hogy az előző népszámlálásoknál eltüntetett,
ténylegesen azonban meglevő, nagyobb létszámú magyar nemzetiségű
„felszínre” került.
A háború utáni eseményekkel foglalkozva, azt írja Révay, hogy 1944
őszétől 1945 márciusáig Észak-Erdélyben „a szovjet hatóságok román–
magyar közigazgatást vezettek be, egy Kolozsvárt székelő vegyes erdélyi
román-magyar kommunista kormánytestület irányítása alatt”. Tapasztalatból nem tudok erről nyilatkozni, mert csak 1945 június havában tértem
vissza Erdélybe, ahonnét katonai szolgálatra való behívás miatt távoztam
el korábban. Információim szerint ez a testület nem volt tiszta kommunista, habár kommunista tagjainak befolyása éppen a szovjet hadsereg jelenléte folytán sok esetben mérvadó lehetett. A magyar kormány által a párizsi béketárgyalások alkalmával az erdélyi kérdéssel kapcsolatban készített
dokumentáció* 239 pl. a következőket írja: „l'administration a été confiée á
des organismes locaux, constitués par les représentants des éléments
démocratiques hongrois et roumains. La Transylvanie du Nord connut
alors une période de gouvernement autonómé. Du 14 novembre 1944 au
13 mars 1945 la coalition des partis démocratiques hongrois et roumains
administra en commun cette région”. Nem kétséges azonban, hogy abban
az időben ez a közigazgatási- és kormánytestület az erdélyi magyarságnak
komoly védelmet jelentett.
Mennyiben akart, és mennyiben nem a Szovjetunió az erdélyi kérdésbe
beleavatkozni, pontosan ma sem állapítható meg. Tény, hogy mikor egy
magyar kormányküldöttség Nagy Ferenc vezetésével még a béketárgyalások előtt Moszkvában járt, ez a kérdés is szóba került, és Sztálin nem
ellenezte a felvetését. A felvetés lehetősége és az ügy támogatása bizony
nem azonos! Azt hiszem, hogy a csehszlovák és a jugoszláv intervención
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kívül lényegesen befolyásolta a Szovjetunió magatartását az is, hogy az
1945 évi magyar választásokon a kommunista párt megsemmisítő vereséget szenvedett. Románia Groza Péter miniszterelnöksége alatt a Szovjetunió számára biztosabb talajnak látszott, mint Magyarország nemkommunista többségű parlamentjével.
„Kisebbségi politikájuk első szakaszában a román kommunisták meszszebbmenő jogokat adtak a magyarságnak, mint amiket a két háború közötti polgári rezsim adott” – írja Révay. Nézzük csak meg, hogyan érvényesültek ezek a jogok a gyakorlatban, különösen a gazdasági életben.
Röviddel a Groza-kormány hivatalba lépése után és a román adminisztrációnak Észak-Erdélybe való bevezetése után megkezdődött a kálvária. A
magyar vezetőréteg megsemmisítése akkor éppúgy céljuk volt a román
kommunistáknak, mint némely román soviniszta köröknek. Míg a kommunisták esetében „ideológiai” szempontok voltak az akciók mozgatórúgói, az utóbbiak esetében a magyargyűlölet és a magyarság gazdasági
erejének minden áron való gyengítése. A két tábornak e közös nevezőn
való találkozása eredményezte az ún. első szakaszban azokat a gazdasági
intézkedéseket, melyek az erdélyi magyarságot a legnagyobb jogbizonytalanságnak és jogfosztásoknak tették ki, s amelyekről Révay sajnálatos
módon nem emlékezett meg. Figyelme elsősorban a kulturális vonatkozásban tett engedmények felé fordul, melyeknek relatív értékét tanulmánya későbbi részében nagyon helyesen elismeri.
A román földbirtokreform-törvény már az első világháború után a túlzó román politikának volt az eszköze. Az elcsatolt területeken felosztott
több mint 3 millió hold 85 %-ban magyar birtokosok tulajdonát képezte,
de 75 %-ban román igénylőknek osztották ki. Ugyanez történt 1945-ben
az újabb földbirtokreform-törvény végrehajtása során is. Például MarosTorda vármegye nagyon sok magyar ajkú községében a kisebbségben
lévő román lakosság lényegesen nagyobb arányban részesült a juttatásokból, mint a magyarság.
1946 év folyamán kiterjesztették az ellenséges vagyonok zár alá vételéről szóló törvényt Észak-Erdélyre is. Zár alá vették mindazoknak a magyaroknak ingó és ingatlan vagyonát, akik a hadiesemények következményeképpen elmenekültek Észak-Erdélyből. Észak-Erdély lakosságának
állampolgárságát szabályozó rendelkezés kétessé tette mindazoknak az
állampolgárságát, akik a bécsi döntés alkalmával ugyan román állampolgárok voltak, de 1944-ben, a magyar hadsereg visszavonulásakor akár
mint katonák, akár mint menekültek eltávoztak Erdélyből. Többszázezer
magyart fenyegetett vagyonának és állampolgárságának elvesztése.
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Újabb csapás volt az ún. 645. számú rendelettörvény, mely az 1940.
augusztus 30. és 1944. október 25-e között főleg a román eladók és a magyar vevők közötti jogügyletek megsemmisítéséről intézkedett. A jogügylet megsemmisítése folytán az elidegenítő román visszakapta pl. a házát, a
magyar a pénzét, melynek értékéért, a lei elértéktelenedése folytán jó
esetben egy rend ruhát vehetett magának.
Mindezek az intézkedések mélyen elkeserítették az erdélyi magyarságot. Jellemző a Groza-kormány képmutatására – mely szerette magát a
magyarság barátjának feltüntetni –, hogy e rendelkezések szerzőinek román ellenzéki pártok minisztereit, vagy az előző kormányt tüntette fel,
jóllehet
ezeket
Groza
Péter
és
Patrascanu
kommunista
igazságügyminiszter írták alá. Groza Péternek a marosvásárhelyi kultúrpalotában tartott egyik nagygyűlése alkalmával ezeket az átlátszó hazugságait több ezer magyar a fejére olvasta. Az sem vitás, hogy a román soviniszták, függetlenül a jogfosztó intézkedések szerzőitől, örvendtek e
tarthatatlan intézkedések meghozatalának. Ezeket ugyan több évi huzavona után enyhítették, s részben hatályon kívül helyezték. Hogy addig is
milyen szenvedéseken és gyötrelmeken ment át az ottani magyarság és
elsősorban azok, akiket az anyagi veszteségek személyükben érintettek,
csak az tudja igazán érzékelni, aki abban az időben Erdélyben élt. A viszszakozásnak részben a magyarság szívós ellenállása, részben a belpolitikai helyzet megváltozása volt az oka. A kommunista kormányzat egy
időben minden erőt az egyházak elleni harcra összpontosított, és ebben a
harcban szüksége volt a tömegek vélt támogatására.
Ekkor megint csak a magyarság vesztett többet. 1948 nyarán állami tulajdonba vették az egyházi iskolákat minden vagyonukkal együtt. Egy
kisebbségben élő nép számára az egyházi iskolák működése a lét vagy
nemlét kérdése, a sajátos nemzeti kultúra ápolásának, a nemzeti gondolat
és a hagyományok fennmaradásának egyetlen biztosítéka. Kétségtelen,
hogy az egyházak elleni harcban a románság is érintve volt. A román
görögkatolikus egyház megsemmisítésével, és 1948 végén rendeleti úton
történt formai megszüntetésével és az ortodox egyházba való beolvasztásával nemcsak a katolikus egyházra kívántak a kommunisták csapást
mérni, hanem nagyon sok román soviniszta vágyálmát is megvalósították
az ún. egységes egyház létrehozásával. Az is közismert, hogy Moszkva a
görögkeleti egyházakat mindenütt szívesebben látja, mint a római pápát
elismerő görög és római katolikus egyházakat.
Az egyházak és a felekezeti iskolák elleni harc egyúttal újabb lehetőséget biztosított a magyarság vezetőinek eltüntetésére vagy fizikai meg584

semmisítésére. Ekkor került börtönbe Márton Áron erdélyi római katolikus püspök, akit az egész erdélyi magyarság felekezet és társadalmi különbség nélkül a legharcosabb képviselőjének tekintett és osztatlan szeretettel vett körül. Ugyancsak börtönbe kerültek a Romániai Magyar Népi
Szövetségnek azok a vezetői is, akik kezdetben hittek a Groza kormánynyal való együttműködés lehetőségében, politikai múltjuk folytán az elmúlt polgári rendszerrel élesen szemben állva, azt gondolták, hogy baloldali radikalizmusuk elég lehetőséget nyújt a magyar érdekek megóvására.
Súlyosan kellett csalódniok, és amikor nem voltak hajlandók további engedményeket tenni a magyarság rovására, egymásután kerültek börtönbe.
Így került börtönbe Kurkó Gyárfás, a RMNSZ elnöke, Márton Áron rokona, Csőgör Lajos rektor, Balogh Edgár író, Veres Pál, Kolozsvár városi
tanácselnöke és sokan mások. Kurkónak az volt a bűne, hogy minden
erejével harcolt az olyan régi és sok eredménnyel működő, az erdélyi magyarság legújabb történelmével összeforrott intézmények felszámolása
ellen, mint az EMGE, EMKE, Észak-Erdélyi „Hangya” valamint a magyar hitel-, tejértékesítő- és feldolgozó szövetkezeteknek a román szövetkezetekkel való összeolvasztása ellen.
Végezetül még egy helyesbítést, illetve kiegészítést, nem a kritika,
csupán a pontosság kedvéért. Révay megemlíti, hogy a Magyar Autonóm
Tartománytól elcsatolták Háromszék megyét és helyette román lakosságú
területeket csatoltak hozzá. Ezáltal az „új tartományban (Maros Magyar
Autonóm Tartomány) a románság súlya úgyszólván egyenlő a magyarokéval”. Ha ezen a tartomány vezetőségét érti, valószínű, hogy igaza van; a
népességi arányt tekintve azonban más a helyzet. Kétségkívül erős eltolódás történt a románság javára, de a magyar nemzetiségű lakosság még
mindig kb. 485 000 főt tesz ki 275 000 románnal szemben.
A Székelyföldön megindított erőteljes iparosítás is figyelmet érdemelt
volna. Az 1954-ben Erdőszentgyörgyön létesített hőerőmű 150 000 kW
évi kapacitással dolgozik. Energiatermelése háromnegyed részét teszi ki
Románia háború előtti elektromos energia termelésének. Ugyancsak az
erdőszentgyörgyi földgáz kihasználására épült nemrégen a marosvásárhelyi vegyi kombinát, mely maga után vonta egész lakótelepek építését is. A
galócási Faipari Kombinát, mely 1959-ben épült, évente 18000 köbméter
különféle falemezt, furnírt, cellulózét és préselt lemezt állít elő. Itt is külön lakótelepet építettek a kombinát dolgozóinak. Ezek a példák csak egy
részét teszik ki az erőteljes iparosítási programnak. Az iparosítás által a
törzslakosság életszínvonala kétségtelenül javul, mert az ipar több keresetet biztosít, s így ebből jut a hegyekben élő székelységnek is. Viszont
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előmozdítja a románok beáramlását (munkások, műszaki és adminisztrációs szakemberek) és további térfoglalását a magyar lakta területeken.
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BORBÁNDI GYULA
Egy októbrista élete 240
Nagy Vince: Októbertől – októberig, Emlékiratok – önéletrajz, Pro Arte
Publishing Co. New York, 1962, 351 old.
A címben szereplő két október 1918 és 1956 októbere. A kettő azért került egymás mellé, mert Nagy Vince szerint 1956 októberének magyar
forradalmárai ugyanazokért az eszmékért küzdöttek, mint az 1918-as forradalom résztvevői, akik közé a szerző is tartozik, ő az 1956-os népfelkelést az 1918-as forradalom egyenes folytatásának, szellemi gyermekének
tekinti. Az önéletrajz azonban nem kezdődik 1918 októberében, és nem is
fejeződik be 1956 októberében. A szerző, akit – harminckét éves korában
– a forradalom sodró ereje és Károlyi Mihály a belügyminiszteri székbe
emelt, diákéveitől egészen feleségének 1960 nyarán bekövetkezett tragikus haláláig mondja el élete történetét.
A most 77 éves Nagy Vince mozgalmas politikai pályára tekinthet
vissza. 28 éves korában már képviselő, Károlyi uralma alatt először miniszterelnökségi államtitkár, majd belügyminiszter, átéli Erdély román
megszállásának első éveit, 1922-ben repatriál Magyarországra, ismét bekapcsolódik a politikai életbe, feltámasztja a Kossuth-pártot, amelynek
tagjaként és Debrecen küldötteként 1923 elején újból bekerül a parlamentbe, ott bátran küzd a Károlyi-kormány tagjainak rehabilitációjáért,
védi Károlyi Mihályt és Hock Jánost az ellenük indított perben, a harmincas években támogatja a népi írókat, majd amikor a politikából kiszorul,
Budapesten ügyvédeskedik. A háború után pártja a Kisgazdapárttal fuzionál, megint képviselő lesz, harcol Rákosi kibontakozó önkényuralma ellen, majd 1947 nyarán, a Szabadságpárt feloszlatása után, emigrációba
vonul. Elveihez hű, nézeteiért bátran küzdő, ellenfelei által is tisztelt és
megbecsült politikus.
Emlékiratait tehát érthető kíváncsiságtól fűtve veszi kezébe az olvasó.
A Nagy Vince-vágású politikusok véleményére és észrevételeire érdemes
figyelni. Az emlékiratíróknak azonban különösen Churchill és De Gaulle
óta, nehéz dolguk van. A mérce, amelyet ez a két nagy államférfiú háborús emlékirataival nehezen megközelíthető magasságba helyezett, inkább
elrettenti, mint ösztönzi a pályájuk végéhez közeledő és visszatekinteni
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szándékozó közéleti embereket. Az olvasó is hajlamos rá, hogy ezeken a
nagyszerű példákon mérjen le minden kezébe kerülő memoárt.
Nagy Vince emlékiratai természetesen nem íródtak olyan magas igényekkel, mint Churchill, De Gaulle és a tollat hozzájuk hasonló művészettel forgató államférfiak visszaemlékezései. A szerzőt nem fűtötték
irodalmi ambíciók, szándékát és tervét csak arra korlátozta, hogy egyszerű és keresetlen szavakkal mondja el, hogyan folyt le élete, mit tud arról a
korról, amelynek jó szemű megfigyelője és egy ideig alakítója is volt,
milyennek látta azokat az embereket, akikkel összehozta a sorsa. Ez
ugyan nem sok, de nem is kevés. Különösen, ha az önéletrajzíró működése a magyar történelemnek egy olyan mozzanatához kapcsolódik, amely
körül évtizedek óta szenvedélyek és indulatok kavarognak, időnként viták
lángolnak fel, és amelynek története tudományos alapossággal még ma
sincs feldolgozva. Az 1918-as forradalomról és Károlyi Mihály kormányzásáról van szó. Erről eddig még mindig Juhász Nagy Sándor rajzolta a
leghitelesebb képet. Sok szereplője is vallott már róla, Károlyi, Garami,
Bőhm Vilmos, néhány részlettanulmányban és egy kisebb könyvben Jászi. Hiányzik azonban a 1918-as demokratikus forradalom legeszesebb
férfiának, Jászi Oszkárnak a részletes visszaemlékezése. Emlékiratait,
legalábbis a forradalomra vonatkozó részeket még halála előtt állítólag
befejezte, megjelenésük azonban, sajnos, még jó ideig várat magára.
Nagy Vince emlékirataiból az olvasót elsősorban azok a fejezetek érdeklik, amelyekben 1918 októberéről vall. A némileg még tisztázatlan
kérdések közé tartozik például az 1919. március 12-i hatalomátadás.
Még ma sem világos egészen, mi történt pontosan e kritikus március
végi napon. Károlyi Mihály azt írja 1955-ben angolul megjelent emlékirataiban, hogy ő nem írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben átadja a hatalmat
„Magyarország proletáriátusának”. Kijelenti, hogy visszautasította a proklamáció-tervezet aláírását, amely szerinte hisztériás pánikot okozott volna. Az ellene indított hazaárulási perben Berinkey Dénes volt miniszterelnök is eskü alatt vallotta, hogy az aláírás nem Károlyitól származott.
Juhász Nagy Sándor – a Károlyi-kormány igazságügyminisztere – azt írja
1945-ben megjelent, „A magyar októberi forradalom története" című
könyvében, hogy Károlyinak esze ágában sem volt a hatalmat a kommunistáknak átadni. Köztársasági elnöki tisztét meg akarta tartani és március
21-én új kormányt akart kinevezni, még pedig szociáldemokrata politikusokból. Bőhm Vilmos volt hadügyminiszter, majd hadügyi népbiztos is
azt állítja emlékirataiban, hogy Károlyi Mihályt „a rohanó események
egyszerűen elseperték őrhelyéről”, és a szóbanlévő proklamációt nem ő
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írta alá. Nevét más hamisította az okmányra. Juhász Nagy Sándor hozzáfűzi, hogy ez nyilván Károlyi tudtával és felhatalmazása alapján történt.
Lehetséges, hogy hozzájárult neve aláírásához. Károlyi 1919 június 25-én
a bécsi Arbeiter Zeitungban cikket írt és ebben azt mondja, hogy március
21-én este hét óra után Kéri Pál újságírótól tudta meg az események alakulását. Válaszút elé került, és egyik megoldás az volt, hogy elfogadja az
új helyzetet. Ennek alapján tartja Juhász Nagy valószínűnek, hogy Károlyi ha nem is írta alá a nyilatkozatot, de helybenhagyta nevének odabigygyesztését.
Erre a kérdésre Nagy Vince is kitér, annál is inkább, mert Károlyi iránti elhidegülésének egyik fő oka a hatalomátadás volt. Nagy Vincét megdöbbentette és elkeserítette, hogy Károlyi minisztereinek tett határozott
ígérete ellenére nem hajtotta végre a minisztertanácsi határozatot, vagyis
szociáldemokrata kormány kinevezését, Kunfi Zsigmonddal az élen, hanem lemondott és átadta a politikai terepet a kommunistáknak. Nagy Vince 1922 nyarán Dubrovnikban meglátogatta Károlyit, és szemrehányást
tett neki a hatalom átadása miatt. Károlyi ismét kijelentette, hogy a hatalomátadást deklarációt nem írta alá, ahhoz hozzájárulását nem adta.
Károlyi felesége jelenlétében így mondta el a történetet Nagy Vincének: „Együtt ültünk hármasban, mi ketten és Erzsébet nővérem, őrgróf
Pappenheim Sziegfriedné, a királyi palotában lévő lakásunkon azon a
kritikus estén. Idegesen vártuk a telefonjelentést a Munkástanács üléséről,
amelynek az volt a feladata, hogy tudomásul vegye a kormány lemondását a Vyx-jegyzék következtében és szociáldemokrata kormány alakítására tegyen előterjesztést hozzám Kunfi Zsigmond útján. Minthogy a Minisztertanács tudomásunk szerint csupa szociáldemokratákból állott, nem
értettük a késedelmet, miért nem hozzák meg azonnal a pártjukra annyira
előnyös határozatot.
Órák múltak el, míg végre megszólalt a telefon és titkárom, S. H. jelenti, hogy a Munkástanácson éppen most olvasták fel és nagy lelkesedéssel fogadták az én deklarációmat, amely szerint én a hatalmat átadom a
magyar munkásságnak, vagy proletariátusnak. Nagyon meglepett mindhármunkat a közlés, mert én ilyen deklarációról semmit sem tudtam, azt
soha nem láttam, alá nem írtam, és senkit se hatalmaztam fel, hogy nevemet alá írja. Ezt mindjárt meg is mondtam titkáromnak, és kérdeztem, ki
csinálta ezt az egész dolgot.
K. P. ( Kéri Pál, B. Gy.) és én közösen – felelte titkárom. Majd így
folytatta: 'Ne legyen e miatt most már gondja az Elnök Úrnak. Fontos,
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hogy ezzel egyhangú határozatra lehetett hozni a munkástanácsbeli ellentéteket.'”
Nagy Vincének arra a kérdésére, hogy miért nem tiltakozott a nyilvánosság előtt azonnal, Károlyi azt felelte, hogy befejezett tények előtt állt,
tiltakozásával nem használt volna, menekülése után pedig azért nem tisztázta az ügyet, mert kímélni akarta az eset résztvevőit, akik szintén külföldön éltek, és a leleplezéssel kellemetlenséget okozhatott volna nekik.
Nagy Vince hozzáfűzi, hogy Károlyiról ezek után javult a véleménye,
ezért vállalta védelmét az ellene indított vagyonelkobzási perben, egészen
azonban nem nyugodott meg, mert Károlyi a tiltakozás elmulasztásával
teljesen magára vállalta a nevében kiadott proklamációt.
Kár, hogy Nagy Vince nem időzött hosszabb ideig életének ama fejezeténél, amelyben a történeti események tevőleges résztvevője volt. Az
októberi forradalom eseményeinek és a Károlyi kormány működésének
leírása a három és félszáz oldalas könyvből csak húsz-valahány oldalt
foglal el, holott a szerző főként ennek az időszaknak a bemutatására illetékes. Életének sok más mozzanatáról, kevésbé fontos pillanatairól viszonylag nagyobb részletességgel és alapossággal beszél, ami kétségtelenül csökkenti a mű történelmi forrás jellegét. A kutatót jobban érdekli
életének az az időszaka, amikor a történelem alakításában vett részt, mint
azok az évtizedek, amikor a politikai eseményeknek csak a mezsgyéjén,
vagy még távolabb mozgott. Feleslegesnek látszik a magánélet apróságaival foglalkozó több fejezet, amelyeknek bevétele az emlékiratokba csak
akkor lenne indokolt, ha művészi feldolgozásával irodalmi élményt nyújtana. Ez azonban nem áll fenn. Nagy Vince művének forrásértékét csak
csökkentik a személyes természetű közlések, egyes politikusokról némelykor kellően meg nem indokolt, olykor felületes megfigyelésekre és
futó benyomásokra alapított ítéletek. (Amilyen meggyőző és vonzó például, amit barátairól, Jásziról, Károlyiról, Hock Jánosról és más októbristákról ír, olyan hézagos, hiányos, néha felületes, amit politikai ellenfeleiről és azokról mond, akiket csak futólag ismert. Ez vonatkozik a Kállay és
Nagy Imre portréra is.)
A memoár írótól természetesen nem várható el hűvös tárgyilagosság.
Aki politikai harcokban vett részt, sebeket kapott és adott, indulatoktól és
szenvedélyektől túlfűtött légkörben mozgott, sokszor még évtizedek múltán sem tud koron és helyzeteken felülemelkedve, magát életpályájának
izgalmaktól teli mozzanataitól elvonatkoztatva, rokonszenvet és ellenszenvet legyűrve a múltról beszélni. Ezt csak történetírótól lehet megkövetelni, emlékiratírótól ezt kívánni, túlzás volna. Az olvasó nyilván nem
590

fogja magáévá tenni Nagy Vince minden ítéletét, de erre a szerző feltehetően nem is tart igényt. Annyit mindenképpen nyer azonban az olvasó,
hogy e mű révén árnyaltabb és színesebb lesz az a kép, amely eddigi ismeretei alapján a magyar történelem egy mozgalmas időszakáról kialakult. Nagy Vince csak kevés eddig új és ismeretlen adatot közöl, de élettörténetének előadásával hozzájárul korának jobb megértéséhez. Teljes és
tökéletes korrajzot nem kapunk, a társadalom mozgása sem igen foglalkoztatja a szerzőt, sok esemény háttere és mozgatórúgója is homályban
marad, de Nagy Vince mégis oly rokonszenvesen és meggyőzően tár
elénk egy korszakot, hogy az olvasó a végén elégedetten teszi le a könyvet.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Nagy idők tanúja241
Tersánszky J. Jenő: Nagy árnyakról bizalmasan. Magvető, 1962 Budapest.
Van a magyar irodalomnak egy mindnyájunk számára kedves, de végtelen póztalansága miatt kevéssé ünnepelt egyénisége: Tersánszky Józsi
Jenő. Illyés Gyula volt az, aki legutóbb, Tersánszky hetvenötödik születésnapja alkalmából, végre ki merte mondani – egy olyan versben, amely
méltóan örökértékű Tersánszky örökértékűségének dicséretében –, hogy a
Kakuk Marci alkotója nemcsak elsőrendű prózaíró (és ezeket nálunk meg
kell becsülni, mert számuk kisebb, mint az elsőrendű lírikusoké), hanem
great old man-je, mérföldköve a hazai írásnak.
Tersánszky az ünnepi köszöntők után most már elérkezettnek látta az
időt, hogy írjon egy kötetnyi visszaemlékezést az itt-ott már köztéri szoborrá merevült, hajdani pajtásokról. Erre távolról sem az késztette, hogy
megöregedett volna hetvenöt év alatt, csak éppen az út lett hosszabb, amire visszapillanthat.
Ő maga így nyilatkozik: „Nem szabályos emlékirat ez, és nem komoly
emlékképek visszaidézése. Csak csillogó, derűs mozaiksorozat egy eltűnt
korból, olyan nagyságokról, akik a ma szellemi épületének alapjait rakták
le. Ha itt-ott egy-egy mozzanat léhábbnak tűnik, ne érezzenek ki belőle
kegyeletsértést. Az élet nem válogatja össze eseményeit a későbbi irodalomtörténetre való tekintettel nehéz és könnyű fajsúlyúnak. És én főleg
hiteles és valóhű kívánok lenni még az anekdotákban is.”
Nagy nyereség, hogy Tersánszky helyenként komolytalan, hogy feltétlenül őszinte s hogy a szerkesztési, rendszerezői szempontoknak töretlen
mesélőkedvvel fittyet hány, csakúgy, mint sok kisregényében. Így alkalmunk nyílik megismerni például Ady a szokványtól eltérő arcképét: a
nevető, gyerekes diákcsínyhez hasonló ugratáson könnycsurgásig mulató
Adyt. Személyes, közvetlen vonásokat tudunk meg Kaffka Margitról is,
akit mi, kik már halála után születtünk, krisztinavárosi úrinőnek képzeltünk el, a szó csipkekézelős, templomi padelső, Aggházy-nótákon epekedő mivoltában s nem is sejtettük, hogy a kicsapongások és bohémiák mulattatták. Tersánszkyn mulathatott eleget. Mert Tersánszkyról is szól ez a
kötet, ki semmit sem vesz komolyan és még szerencse, hogy múzsája
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engedte, hogy írhasson is a kéthangon fütyülés, gitározás, kobozpengetés,
színjátszás, díszlettervezés, konferansziéskodás, csűrdöngölő táncolás,
botforgatás és furulya játék művészetei mellett. (Hogy csak a legfontosabbakat említsük.)
Milyen idők is voltak azok a régi szép idők! Talán csúfak, de mégis
szebbek azoknál, amiket mi láttunk. Különösen, ha az emlékező
sokmindent megszépítő visszapillantásain keresztül próbáljuk átérezni
őket. Mégis volt romantikája a kávéházak világának, a főpincéreknek
(Gyuláknak és Jenőknek), akiktől kölcsön lehetett kérni, megírt novelláknak, amelyekkel csak föl kellett szaladni valamelyik szerkesztőségbe és a
kapott pénzen napokig eléldegélhetett az ember.
Kit találunk Tersánszky kávéházi asztala körül? Cholnoky Lászlót (kit
elfeledtünk), Osvátot (a „szerkesztők szerkesztőjét”, a tehetségkutató,
kézirat-szerelmes, irodalmi cézárt, ki többek közt Tersánszkyt is felfedezte), Ignotust (ki nagy író is lehetett volna, ha nem jegyzi el magát az újságírással). Szerepel még a kötetben a három Nagy (Endre, Zoltán és Lajos) s akik még a Nagyoknál is nagyobbak voltak: Tóth Árpád, a legnagyobb magyar elégia költő. („Maga ellen zúdítja az egész világirodalmat,
ő maga törpíti magát. Csodákat művel és mindennapiságoknak ítéli őket.”
– írja Tersánszky.) Kosztolányi és Babits. (Utóbbi, mint humorista). Móricz Zsigmond és Karinthy. (Karinthyról újra olvashatjuk azt az anekdotát, amikor az Otthon Körben pénze fogytán a tehetségét tette fel tétként
egy kártyapárti során. Tersánszky szerint így köszönt el a vesztes írótól a
főpincér: – Jó éjszakát Porzsolt úr. Míg Békés István nem rég megjelent
„Új magyar anekdotakincsében a pincér „Jó éjszakát Pékár úr”-ral búcsúzik. Vajon mi az igazság ebben a nagy tehetségtelenségi versenyben?)
A hajdani nagy „Nyugat nemzedék” sorát József Attila, Heltai és Hatvány Lajos zárják be. Az öreg s már halálos beteg Heltaitól ezt idézi Tersánszky: „Az irodalmat meglehet nyomorítani, sőt el is lehet hallgattatni,
de egyet nem lehet az irodalommal tenni: hivatalosan csinálni az irodalmat. Már azért is, mert az nem irodalom egyáltalán, amit hivatalból csinálnak!”
Köszönjük Tersánszkynak bizalmas emlékeit a nagy árnyakról. Lehet,
hogy kötetét egyesek nem találják elég alaposnak, de az írás frissessége
olyan magával ragadó, hogy annál tudálékos, nagy szavak nem adhattak
volna többet.

593

HANÁK TIBOR
Heidegger dolgai 242
Martin Heidegger: Die Frage nach dem Ding, Zu Kants Lekre von den
transzendentalen Crundsatzen; Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1962,
189 oldal.
A magyarországi filozófusok az utóbbi közel húsz esztendőben jóformán
tudomást sem vettek Martin Heidegger működéséről. Ha tudomásul vételen most filozófiai elmerülést, a heideggeri filozófia mint filozófia komolyan vevését értjük, akkor a fenti állítás alól még Lukács György sem
kivétel. Pedig az említett időszakban a fél világ birkózott Heidegger műveivel, és a szekundér irodalom csaknem egyöntetűen korunk legbefolyásosabb gondolkodójának ismerte el. Hatása még Dél-Amerikában és
Ázsiában is érezhető. Kari Löwith, a heidelbergi egyetem tanára, Heidegger egykori tanítványa írja, hogy mikor Japánban tartott előadásokat, egy
érdeklődő, kezében Heidegger egyik könyvével, Hirosimából Kyotóba
utazott, hogy feltegye a kérdést, miként viszonylik a „Lét” Istenhez.
Heidegger főműve, a „Sein und Zeit” (1927) a második világháború
előtti Magyarországon is – a publikációkat is és a Magyar Filozófiai Társaság üléseit is tekintve – visszhangot váltott ki. A schwarzwaldi filozófus
háború utáni irányváltozásáról, a „forduló”-ról egy lényegesen más változás fordította el a magyar gondolkodók figyelmét.
A „Sein und Zeit”-ben a létkérdést Heidegger fundamentálisnak tekinti
a létezőkre vonatkozó kérdéssel szemben. Hogy mi az, ami van, alapvetően függ attól, hogy mi a „van”. Ez utóbbi kérdés nem absztrakt, hiszen a
kérdező is van, tehát a kérdés a kérdezőt is kérdésessé teszi. A lét megmutatója az itt-létező, vagyis egyedi ember léte, a „Dasein”. A létező és a lét
közötti „ontológiai különbség” Heidegger későbbi műveiben is megmarad, de az itt-lét ismeretelméleti elsődlegességéről a lét ontológiai elsődlegességére fordul gondolkodása. Míg a „Sein und Zeit” az emberi itt-lét,
az egzisztencia fölé hajol, a Humanizmus-levél (1947) utáni Heidegger a
Napba néz, a létre, mely fényét adja a létezőknek. Egyesek szerint ez a
tekintet-fordulás alig észrevehető, mások azonban innét számítják Heidegger tényleges filozófiai elkülönülését az egzisztenciális gondolkodóktól.
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Most megjelent könyve, mely az 1935/36-ban tartott előadásainak szövegét tartalmazza, úgy látszik, messze kanyarodik az emberi egzisztencia
problémájától. Részben mert a dolgot keresi, nem az embert, részben pedig, mert filozófiatörténeti vetületben, Kant főműve nyomán bontja ki a
kérdést. Mint azonban az elsők között Szilasi Vilmos észrevette, Heidegger a német filozófiatörténet egyik legnagyobb szövegmagyarázója; bölcseletének ág-bogait interpretációiban lehet megtalálni. Ami pedig a dolgot illeti, Heidegger ez esetben nem azt a dolgot keresi, amit „ideológiájában” Pauler Ákos a valóság és nem-valóság kettőssége elé emelt, tehát
nem a valamiről beszél, hanem a mindennapi tapasztalás tárgyainak értelmében vett dolgokról, fűről, házról, késről és más hasonló földi lomról.
De még ez a konkrétizálás sem hárítja el a veszélyt, hogy belebukjék abba
a kútba, melybe Thalész a csillagos eget nézegetve beleesett, és a szolgáló
kinevette. Heidegger szerint a dolgokra vonatkozó kérdés is azok közül
való, amelyek hallatára a szolgálók nevetnek. Tárgyalásával nem lehet
semmit elkezdeni, s ha belezavarodunk, sem történik nagyobb baj. A dolog problémája nagy távlatban tekintve azonban mégsem marad következmények nélkül. A „Frage nach dem Ding” történelmi kérdés. Tárgyalásának múltjából Heidegger Kant főművét választja ki, hogy „néhány
lépéssel behatoljunk abba a történelmi-szellemi alapbeállítottságba, mely
ma bennünket hordoz és meghatároz.” (43.)
Míg azonban a szerző eljut a „Kritik der reinen Vernunft” interpretációjához, igen világos bevezetőben ismerteti a dolog körüli filozófiai feladatokat, nehézségeket. A konkrét dolog mindig ez a dolog, vagyis az itt
és most határozmányaival megragadott tárgy. A tér- és időbeli körülhatárolás éppúgy, mint a dolog tárgyként való kezelése azonban külsődleges a
dolog számára, hiszen a mi felfogásunk sajátságait, nem pedig magát a
dolgot mutatják. A dolog belülről, azaz felépítését tekintve, tulajdonsága
hordozója. Példának véve egy fehér házat, a ház a fehér hordozója. Ha
azonban ennél az igen természetesnek tűnő magyarázatnál gyanút fogunk,
és azt kérdezzük, hogy vajon nem a kijlentő mondatok mintájára képzeljük-e el a dolog felépítését, akkor máris Kant filozófiájánál vagyunk: a
kategóriák, az idő, a tér és a tárgyiság problémájánál. A „Kritik der reinen
Vernunft” nem más, mint a dologra vonatkozó kérdés felvetése, a kérdés
egyik igen jelentős történélmi szakaszának megfelelő fogalmazásban.
Kétségtelen – írja Heidegger –, hogy Kant művének központi mondanivalóját nem könnyen értjük, mert a tudományos gondolkodásmód szokása
szerint a dolog mibenlétének kutatásakor vagy a tárgyakra nézünk, vagy
az emberi tapasztalásra. A döntő azonban épp az lenne – és ezt követeli
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Kant filozófiája is –, hogy ne csak az egyikre, vagy a másikra, ne is együtt
a kettőre nézzünk, hanem hogy tudjuk: a dolog és az ember között kell
mozognunk, s hogy a között (Zwischen) annyiban van, amennyiben benne
mozgunk.
Ide érkezve, talán már a szolgálók is csak vállukat húzzák, de nem nevetnek Heidegger kérdésén, mert ez egyúttal az övék is – a miénk is. „A
kérdés, hogy mi a dolog, az a kérdés, hogy mi az ember."
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SZABÓ GYÖRGY
Egy újabb magyar vonatkozású kódexről 243
A magyar műemlékek és műtárgyak mostoha sorsa közismert. Tatárjárás,
törökdúlás, császári fosztogatások a hosszú és nehéz századok alatt nemcsak megtizedelték, hanem alig hagytak belőlük valamit. Ami megmaradt,
abból is sok felismerhetetlenné vált, hiszen a hódítók gondosan kikaparták belőlük, vagy leszedték róluk a címereket, feliratokat vagy egyéb jeleket, amelyek eredeti megrendelőikről, tulajdonosaikról árulkodhatnának. Ezért kell minden hírre felfigyelnünk, mely újonnan felfedezett magyar műemlékekről számol be, vagy ilyet említ. Ezért kell összegyűjteni
minden adatot még olyan tárgyakról is, amelyekről csak feltételezik, hogy
magyar eredetűek, vagy valamikor magyar tulajdonban voltak. Ilyen műemlék az a Psaltérium is, amelyet néhány évvel ezelőtt árvereztek el C.
W. Dayson-Perrins, híres angol műgyűjtő hagyatékából a Sotheby cégnél
Londonban. E kódexet – mint ahogy az alább következő ismertetésből
látni fogjuk – magyar királyokkal, többek között Nagy Lajossal hozták
kapcsolatba.1
A Psaltérium 203 hártyalapra, gótikus minuszkulával írott kódex. A
szöveget fekete tintával, a kalendáriumot kékkel és arannyal, a későbbi
kiegészítéseket és betoldásokat pedig vörös tintával írták. Az iniciálékat
valamint a sorvégeket arany alapokon kék és vörös tollrajzokkal díszítették. A kódex kötése XVIII. századi kék angol maroquin arany nyomással.
A kötet művészi díszítése meglepően gazdag. A Kalendáriumban 12
ábrázolásos iniciálé és 12 kis medallion van, melyek részben a hónapok
foglalatosságait, részben a zodiakus figuráit ábrázolják. Ezt követi 20
teljes egészében illuminált lap, arany alapon ó- és újtestamentumi jelenetekkel díszítve. A Psaltérium rész egy egészlapos miniatúrával kezdődik,
mely Dávid és Saul életéből vett jeleneteket ábrázol, majd 7 nagy iniciáléval folytatódik, melyek különböző zsoltárok szövegeit illusztrálják.2
A pompásan díszített kódex elsőrangú francia munka a XIII. század
közepéről, s minden valószínűség szerint Párizsban festették 1260 körül.
E mellett szólna a miniatúrák stílusán kívül a párizsi kalendárium valamint a zsoltárok sorrendje is. A korabeli s hozzá hasonló francia kéziratok
közül csak kettő előzi meg szépségben és a miniaturák gazdagságában: az
egyik Szent Lajos francia király Psaltériuma a párizsi Bibliothéque
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Nationale-ban3, a másik pedig az ún. Izabella Psaltérium a cambridgei
Fitzwilliam Museumban.4
Hogy eredetileg kinek a megrendelésére készült a pompás kézirat, azt
egyenlőre nem tudjuk. Feltűnő azonban, hogy mind a két hasonló kötet
királyi személyek tulajdonában volt, s így nem lehetetlen, hogy ez a
Psaltérium is a francia uralkodócsalád valamelyik tagja megrendelésének
köszönheti létét.
„A XIV. század elején már Magyarországon volt a kézirat a Kalendáriumban található bejegyzések szerint” – mondja a katalógus. A Kalendáriumban ugyanis vörös tintával beírták Szent István, Szent László, Szent
Zsigmond, azonkívül Szent Erzsébet nevét s ünnepét. Ugyancsak ekkor
másolhatták a kódexbe a katalógus szerint azokat az imádságokat (200–
202. lapokra), amelyekben egy előkelő hölgy imádkozik a Szent Szűzhöz
valakinek az érdekében, kinek neve W betűvel kezdődik. Az imádságok
után ítélve ez a W igen magas pozíciót foglalt el, s ugyanakkor sok veszélynek és számos ellenség ármánykodásának volt kitéve. A katalógus
átveszi Sir Sidney Cockerell véleményét, aki azt gondolta, hogy a W betűvel kezdődő nevű férfiú „Wenceslaus”, azaz II. Vencel cseh király lett
volna, kit 1301-ben magyar királlyá is megválasztottak. Ennek alapján az
előkelő hölgy s a kódex XIV. század eleji tulajdonosa Erzsébet királyné,
Vencel második felesége lehetett.
Egy későbbi tulajdonosról megint csak az imádságok árulnak el valamit az idézett katalógus szerint. Az első imádságban ugyanis (a 200. lapon) a W betűt kivakarták, s helyébe lodovico szót írták be, jelezve, hogy
az imádság s az imádkozó most már egy Ludovicus – Lajos – nevű személyért könyörög. A katalógus írója szerint ez nem más, mint Nagy Lajos
magyar király.
E feltevések, melyek egyszerre két magyar királlyal s a magyar történelem legválságosabb félszázadával kötik össze a kódexet, megérdemlik a
figyelmet annál is inkább, mert úgy érezzük, hogy néhány helyen kiegészítésre és helyesbítésre szorulnak.
Vizsgáljuk meg először közelebbről az első feltevést, mely szerint az
első feltételezett tulajdonos Przemysli Erzsébet, II. Vencel felesége. Még
ha el is fogadjuk, hogy a magyar szentek neveit a XIV. század elején írták
be a kódexbe, akkor is fennáll a kérdés: miért imádkozott Erzsébet II.
Vencelért a szent magyar királyokhoz, hiszen Vencel csak megválasztott,
de nem megkoronázott királya volt Magyarországnak, s alig egy esztendeig.
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Ezekre az imádságokra nagyobb szüksége volt Erzsébet mostoha fiának, III. Vencelnek, kinek rövid uralkodása Magyarországon (1301–
1305) ármánykodással és háborúskodással volt tele. Apja, II. Vencel maga helyett ajánlotta a magyar trónra, s 1301 augusztus 27-én Székesfehérvárott királlyá is koronázták. A fiatal Vencel – magyarul László – négy
éven át hasztalan próbálta leszerelni az ármánykodó főurakat és főpapokat; végül is 1305-ben lemondott a trónról Ottó javára, s visszatért Csehországba, ahol 1306-ban Olmützben orgyilkosság áldozata lelt. Vencel
magyar király volt tehát, s árpádházi király leszármazottja (IV. Béla király egyik leányának, Annának szépunokája), így az Árpád-ház szentjeihez való imádkozás sokkal érthetőbb, mint apja esetében.
A fentiek alapján lehetséges tehát, hogy a XIII–XIV. század fordulóján
Erzsébet cseh királyné volt a pompás Psaltérium tulajdonosa. Szent Erzsébet nevének betoldása a kalendáriumba azonban figyelmeztet bennünket arra is, hogy egy másik királyi hölgyé is, ugyancsak Erzsébet nevűé,
lehetett a kódex. Ez az Erzsébet III. András magyar király leánya s III.
Vencel eljegyzett menyasszonya volt.
Az Árpádház ez utolsó sarja 1291–1292 táján született III. András és
Fennena házasságából. 1298-ban jegyezte el apja Bécsben Vencellel, aki
azonban 1305-ben – nyilván a magyar trónról való lemondása miatt –
mással lépett házasságra. Erzsébetet mostoha anyja, Habsburg Ágnes kolostorba kényszerítette s végül a tössi apácáknál fejezte be keserű életét
1338-ban.
Nem lehetetlen, hogy a Psaltérium ezé az Erzsébeté volt, hiszen neki
volt a legtöbb joga Árpádházi szent őseihez könyörögni. Lehetséges, hogy
ezt a pompás könyvet meghagyta neki a kapzsi Ágnes, s nem tartotta magánál, mint például III. András drágakövekkel, cameokkal díszített hordozható oltárát, melyet most Bernben őriznek.5 Mindenesetre mind a két
Erzsébetnek voltak rokoni kapcsolatai a francia uralkodó családhoz, s
talán ezen az úton került valamelyikhez a kódex. Ezzel kapcsolatosan
érdemes megemlíteni, hogy egy másik Árpádházi királyleány, Mária szicíliai királyné – V. István leánya – végrendeletében megemlékezik egy
Psaltériumról, mely Szent Lajos francia királyé volt (,,-et psalterium
librum, qui fuit Sancti Lodoyci Regis Francié”).6 Vajon mi lett a sorsa
ennek a kódexnek, mely egészen biztosan olyan lehetett, mint a
szóbanforgó Psaltérium. De menjünk tovább, s nézzük meg a másik feltételezett tulajdonost. Vajon, ki javíthatta ki az első imádság W-jét
Lodovico-ra? Ez az előkelő hölgy nem lehetett más, mint Nagy Lajos
király anyja, Lokietek Erzsébet. Ismerve az anyakirályné fejlett ízlését,
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pompa- és műtárgy-szeretetét, minden okunk megvan ennek feltételezésére. Hogyan került hozzá a kódex? Talán a cseh királyi udvarból mint nevelt leányának, Schweidnitzi Annának ajándéka. Lehetséges az is, hogy
Przemysli Erzsébet hagyta rá, de azt is feltételezhetjük, hogy a tössi apácától, Erzsébettől jutott vissza a magyar királyi udvarba, bár kettejük kapcsolatairól nem tudunk.
Az utat egyelőre nem ismerjük, azonban úgy véljük, hogy a XIV. század húszas éveiben már Erzsébetnél lehetett a Psaltérium, s mivel Nagy
Lajos 1325-ben született, nem lehetetlen, hogy a gondos királyné ez alkalommal javíttatta ki a W-t Lodovico-ra, hogy már születésétől kezdve a
szent magyar királyok s különösen Szent László védelmébe ajánlja a
trónörököst. Annyi bizonyos, hogy a királyné végrendeletében említett
kódexek között nem találunk psaltériumot.
Mindezek azonban csak találgatások, s hosszú idő fog még eltelni addig, amíg biztosabbat sikerül kideríteni a kódex történetének első századairól. A XV. században már, egy részben kitörölt bejegyzés tanúsága
szerint, Bruges-ben volt a Psaltérium. A 202. lapon ugyanis az olvasható,
hogy Willelmus de Prato (Willelmus Vander Meerschl) tulajdonában volt,
akit az oklevelek mint a bruges-i Miasszonyunk templom kanonokját említenek 1477-ben. A XVIII. század első felében Edinburghban kellett lennie, ahol jelenlegi kék maroquin kötését kapta; később John Phillips of
Edstone majd Dyson-Perrins gyűjteményébe került. A Dyson-Perrins árverésről kiadott nyomtatott árlista szerint H. P. Kraus New- York-i antikvárius vásárolta meg 24 000 angol fontért.
Ez minden, amit a pompás Psaltériumról el tudunk mondani, addig is,
amíg alkalmunk lesz eredetiben is tanulmányozni. Akkor pontosabban
megállapíthatjuk majd a betoldások korát, tanulmányozhatjuk az imádságok szövegét s latin nyelvezetük sajátságait. Kereshetünk benne még esetleg megbújó bejegyzéseket s egyéb nyomokat is, melyek talán többet fognak elárulni tulajdonosairól, s vándorlásairól. Az eddigi adatokból is kiderül azonban, hogy egy ideig magyar királynék kincstárához-könyvtárához
tartozhatott, s így egy újabb tárggyal gyarapodott a magyar-vonatkozású
műemlékek száma. Amennyiben bebizonyosodik, hogy Erzsébet anyakirálynéé is volt, a hozzá kapcsolódó ezüst házi-oltárka mellé tehát egy
újabb elsőrangú műtárgyat sorolhatunk.7
1

. The Dyson-Perrins Collection Part II. Catalogue of Forty-six Western and Orientál Illuminated Manuscripts. - Which will be sold by
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auction by Messrs. Sotheby & Co. – Tuesday December 1959. London,
1959. 34-38. Lot. 62. Egy színes melléklettel.
2
. Részletes leírásuk az 1. jegyzetben idézett katalógus 35-37. lapjain.
3
. Bibliotheque Nationale ms. lat. 10525; Bibi. Nat. Departement des
Manuscrits Psautier de Saint Louis. Paris, é. n. A XVIII. századi
psaltériumokról általában: G. Haseloff: Die Psalterillustration im 13.
Jahrhundert, Studien zur Geschichte der Buchmalerei in England,
Frankreich und den Niederlanden. 1938.
4
. Ezt a psaltériumot minden valószínűség szerint Szent Lajos király fivére, Izabella számára készítették. V. ő. S. C. Cockerell: A Psalter and
Hours executed before 1270 for a Lady connected with St. Louis,
probably his sister Isabelle of France. London, The Chiswick Press, 1905.
5
. Czobor Béla: Egy Árpádkori diptychon. Archaeológiai Értesítő,
1890. 334-339. o.; Dalmár Emil: Középkori magyar emlékek Svájcban.
Budapest, 1941. 18.
6
. Wenzel Gusztáv: Magyar diplomáciai emlékek az Anjou-korból. I.
Budapest, 1874. 231.
7.
Bárányné Oberschall Magda: Magyar és magyarvonatkozású művészeti emlékek Párizsban. II. Magyar Művészet, VII. 1931. 538-545.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Vajdasági magyar költők 244
A szomszédállamok közül kétségtelenül Jugoszláviában virágzik leginkább magyar irodalmi élet. A Felvidékről és Erdélyből csak szórványosan
és rendszertelenül kapunk hírt az ottani magyar kulturális helyzetről; Jugoszláviában viszont, ahol pedig a legkisebb a magyarajkú lakosság, egyre több és szebb magyar könyv jelenik meg és egyre tartalmasabb és érdekesebb a vajdasági magyar irodalmi folyóirat is, a Híd. A Szabadkán és
főleg Újvidéken – Újvidék ma a legfontosabb magyar szellemi központ
Jugoszláviában – kiadott magyarnyelvű szépirodalmi művek száma az
ötvenes évek folyamán egyre nőtt.
Az irodalmi élet gazdagodásának más jelei is vannak. A fejlődéssel
együtt jár a tudatosodás, annak a tudata, megváltása és felmérése, hogy az
adott keretek között mi lehetséges és mi miért szükséges. Kezd így felsorakozni a szépirodalom mellé a jobbfajta kritikai irodalom is, mely az
elért eredményeket összegezi és a jugoszláviai magyar irodalom célját és
hivatását vitatja. Herceg János, Sinkó Ervin, B. Szabó György245 – hogy
csak néhány nevet említsek – élnek a Tito országában adott lehetőségekkel és felvetik a vajdasági magyar kultúra számára létfontosságú kérdéseket. Majtényi Mihány érdekes könyvben számol be a mai jugoszláviai
magyar irodalmi élet két háború közötti előzményeiről és történelmi hátteret biztosit ezáltal a mai törekvéseknek. 2461 Bori Imre pedig 1960-ban
elérkezettnek látta az időt arra, hogy Vajdasági ég alatt címen megrendezze a délvidéki magyar költészet seregszemléjét,
Igen sajnálatos, hogy a Jugoszláviában folyó magyar irodalmi életről
az otthoni olvasó alig szerezhet tudomást. Hivatalos magyar körök, akárcsak az erdélyi magyarsággal szemben, úgy látszik itt is az agyonhallgatás
kétes értékű módszerét alkalmazzák, mely pedig sem politikailag, sem
tömeglélektanilag nem célravezetőbb a Horthy-idők irredenta jelszavainál. Így hát a Nyugaton élő magyarságra hárul a feladat, hogy felhívja a
magyarság figyelmét a hazánkkal szomszédos országokban jelentkező
magyar irodalmi értékekre. Ehhez szeretnék az alábbiakban hozzájárulni a
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B. Szabó György időközben váratlanul elhunyt.
246
A magunk nyomában (Fórum, Novi Sad, 1961).
245
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mai vajdasági magyar líra szükségszerűen vázlatos és töredékes ismertetésével. 247 *
Bevallom, az Újvidéken megjelent magyar versesköteteket a fanyalgó
nyugati intellektuel unottságával és felsőbbrendűségi érzésével kezdtem
forgatni; meg voltam győződve, hogy csak tipikus alföldi, paraszti témákat találok majd bennük, petőfis, móriczos utánérzéseket: képzeletem
megtöltötte és telerajzolta a Bácskát kisebb-nagyobb Illyés Gyula és Sinka István epigonokkal. Ám kellemes meglepetésben volt részem; kiderült,
hogy a vajdasági magyar költők szín- és festékkészlete gazdagabb, mint
gondoltam. Vannak persze, mint mindenütt, itt is szívós ragályok, ma
magyarnak szinte elkerülhetetlen befolyások: itt is, ott is rábukkantam
Majakovszkijra, Illyésre, Józsefre, Juhász Ferencre; de – és ez a lényeg –
van más is.
Azaz pontosabban: van minden. Nem hinném, hogy túloznék, ha azt
mondom, hogy a vajdasági magyar költészetben meglelhetjük, nagyobbrészt persze még csak ígéret formájában, a mai magyar és a mai európai
líra majdnem minden lehetőségét. Van népi és van „dekadens”, van romantikus és van expresszionista vers, ki-ki kedve szerint válogathat a
vajdasági magyar lírában.
247

Magyarországon Szegednél délebbre sohasem jártam, se Jugoszláviát, se annak magyarlakta részeit nem ismerem. Az alábbi írás tehát nem szakavatott ismertetés, inkább ismerkedés másfélezer kilométeres távolságból; nem támaszkodik a teljes anyag
ismeretére, hanem csak az alábbi könyvek alapján készült:
Bari Imre, Az ember keresése, tanulmányok (Fórum, Novi Sad, 1960);
Ács Károly, Fehér Ferenc, Zákány Antal és Gál László költészetéről;
A vajdasági ég alatt; a jugoszláviai magyar költészet antológiája; válogatta Bori
Imre (Fórum, Novi Sad, 1959);
Ács Károly, Csönd helyett vers (Fórum, Novi Sad, 1959);
Burány Nándor, Homok az aszfalton (Fórum, Novi Sad, 1962);
Debreczeni József, Vacsoracsillag (Testvériség-Egység, Újvidék, 1952);
Dér Zoltán, Az öröm felé (a szerző kiadása, második kiadás, Szabadka, 1955);
Gál László, Ispiláng (Fórum, Novi Sad, 1961);
Dér Zoltán, Emlékek aknamezőjén (Fórum, Novi Sad, 1962);
Fehér Ferenc, Övig földbeásva (Fórum, Novi Sad, 1959);
Fehér Ferenc, Bízó szerelemmel (Fórum, Novi Sad, 1962);
Galamb János, Őszi nap ragyog (Fórum, Novi Sad, 1962);
Gál László, Dal a szegény halászról (Fórum, Novi Sad, 1959);
Laták István, Csillagidőben földi évek (Fórum, Novi Sad, 1960);
Torok Csaba, Örökség (Fórum, Novi Sad, 1959):
Urbán János, Fanyar szüret (Fórum, Novi Sad, 1962);
Zákány Antal, Napfény a sárban (Fórum, Novi Sad, 1959);
Zákány Antal, Varázslat (Fórum, Novi Sad, 1961).
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Magától értetődik, hogy a délvidéki magyar költőt helyzeténél fogva
gyakran foglalkoztatja az a két témakör, melyért nem kell külön megküzdenie és melyet a hatóságok és az olvasók egy része örömmel fogad: a
népi téma és a szocialista téma. Pontosan ez a téma, amit a kívülálló (és
felületes) kritikus elvár a szocialista államban és kisebbségben élő magyar
költőtől. Ilyen várakozásnak felel meg például Csépe Imre költészete,
akinek könnyen gördülő sorai Bori Imrét – és valószínűleg másokat is –
Sinka Istvánra emlékeztetnek:
Kaszás fény az azúr réten,
Szikra fut a kasza élen;
Füvet kaszál, gyűl a boglya,
Süvegheggyé tornyosulva.
Legújabb verseit nem láttam, de a Híd szokatlanul kemény kritikája
alapján (1961. szeptember) az az érzésem, hogy Csépe azok közé tartozik,
akiknek a paraszti életmód egyben költői létfeltétel: ha elszakadnak a rögtől, a versük is megakad.
A vajdasági „conditio humana” szabja meg Galamb János, Laták István, Fehér Ferenc és Gál László ihletét is. Galamb Jánost saját vallomása
szerint a szomorúság, a sors csapásai tették költővé; mint oly sokan mások, ő is azt hitte, hogy a nagy tragédiák, gyötrő élmények és szociális
lázongások elegendők a versíráshoz. Sajnos tévedett: élmé- nyei lehetnek
hitelesek, versei nem azok; a nagy élmény nem garantálja a nagy verset.
Galamb szokványos érzéseket és gondolatokat fejez ki, fog banális rímek
közé. Sokkal több jót Laták Istvánról sem mondhatok, bár az ő verseit
egészen más magatartás diktálja: ő nem szomorú, hanem vidám, nyugodt
és boldog embernek tűnik versein keresztül. Új kötetében több helyen
bizonygatja ugyan, hogy ő nyugtalan lélek:
Egyszer piros napsugarak alatt
Eljegyeztek maguknak
A nyughatatlanság völgyében
Pásztorkodó angyalok
és hogy az ő szava mérges, csípős és keserű, de ez egyfajta kötelező
költői közhely Laták tollán: tulajdonképpen gyógyíthatatlan optimista ő,
aki a „hideget is melegnek” szokta, aki életéből „törölni” kívánja a bánatot, és akire olyan sorok jellemzők, hogy:
Mézes mosoly közt
világit rám az ébredés,
és a rózsás szemöldökű hajnal
puha szellőkkel
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visszasusogja elhaladt ifjúságom.
Laták talán tehetségesebb költő, mint Galamb, de jó költőnek nevezni
nem merném; ő nem a banalitás, hanem éppen ellenkezőleg a keresettség
hibájába esik. Képeit még legérdekesebb verseiben is elrontja az eredetieskedés:
ZÖLDELLO ÁLMAID
Zöldellő álmaid között hogy ujjonganak
A nyugtalan, repdeső madarak.
Egyre tágul, téresedik
Minden éjjeled.
Mit keresnek a keringő madarak
Fölött a lomha fellegek?
Szívós fiatalság gubbaszt
Itt a hónod alatt.
Piros holnapok csónakosa lettél,
Ne tagadd, ne tagadd.
Jegeces mézet hullatnak
Tüzes füledre a méhecskék.
Szóljanak keserűt,
Kik a kint még sosem érezték.
Verseik mennyisége alapján Gál Lászlót és Fehér Ferencet többékevésbé a mai délvidéki magyar irodalom hivatalos költőinek tekinthetjük. Alig telik el hónap anélkül, hogy ne olvashatnék nevüket a lapok
hasábjain; versesköteteik száma is jelentős.
Gál László azt a költőideált testesíti meg, melyet a népidemokratikus
államrendszer keres és termel ki; elkötelezett költő, aki népének és népéről ír harcos és közérthető verseket. Legnagyobb mondanivalója az Ember, az emberiség, legszűkebb témája a napi politika. Gál Lászlónak is
van néhány megragadó verse az emberről, például a Ha majd ember leszek vagy ez a himnusz:
aki magának
az első botot
hogy verje
és a követ
hogy eltalálja
és a vizet
hogy elöntse
és a tüzet
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hogy elégesse
és a karót
hogy belehúzza
és a keresztet
hogy ráfeszítse
és a szöget
hogy beleverje
és a kereket
hogy széttapossa
és a bárdot
hogy lefejezze
és a kötelet
hogy felakassza
és az áramot
hogy széjjeltépje
és a mérgesgázt
hogy megfullassza
és a bacilust
hogy megfertőzze
és a puskát
hogy agyonlője
és az ágyút
hogy szétrombolja
és az ördögöt
hogy hinni tudjon
és az istent
hogy meg ne értse
és az atomot
hogy vége legyen
és a könyvet
hogy elsirassa
AZ EMBER
Az elkötelezett költő erénye a közérthetőség; verseit jól esik szavalni.
Veszélyek is fenyegetik azonban és ezek elől Gál Lászlónak sem sikerült
kitérnie; az ilyen költőnek ugyanis kényszerű és majdnem automatikus
reakciójává válik az, hogy minden aktuális témát versbe szed. Gál László
ilymódon már Kina-ellenes verset is irt, a faji diszkrimináció problémáját
pedig az alábbi „dal"-ban igyekezett megénekelni;
fehér ember fehér ember
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fekete
hajh! európa vén európa
fekete
afrikában szegény ember
hófehér
mossa mossa mosogatja
piros vér
Gál Lászlónak, akárcsak sok otthoni szocialista költőnek is, az a legnagyobb hibája, hogy túl sokat ír; a költői normatúlteljesítés azonban
megbosszulja magát, mert a gyorsan papírra vetett gyenge sorok között
elkallódnak a jobb versek is, az elfásult olvasó már észre sem veszi őket.
Fehér Ferencet kevésbé érzem „hivatalos” költőnek, mint Gál Lászlót,
ő inkább a mai bácskai magyarság tipikus költője. 248 Gál az emberiség
költője, Fehér humánus költő; intim hangulatokat, egyéni érzéseket és az
ő egyénével összefüggő vajdasági emlékeket, tájakat és embereket ír meg.
Különösen hosszabb, öt-tíz oldalas verssel, melyeket itt nem idézhetünk,
elevenítnek fel a hitelesség erejével egy-egy tipikus emberi és vajdasági
hangulatot. Gálnál időnként adys vonásokra bukkanunk, Fehér viszont
inkább Illyés Gyulára emlékeztet; Illyésnél azonban jóval egyenetlenebb,
hiányzik belőle az illyési bölcsesség higgadtsága, egyszerű stílusa. Fehér
szereti a „költői” képeket, a nagyon szép szavakat, sorai gyakran a képgazdagság és a modorosság elkápráztató és fárasztó határain mozognak;
Érlelem szavaim bíborló bogyóit
ebben a levélbeszédű rengetegben,
ahol csak csók csurran,
nap narancsa ég,
és felhőtlen álmok méz ízű csendje cseppen
egy világot tartó, dús öblű ernyedetben;
Fehér Ferenc nem olyan értelemben költője népének, mint Csépe Imre;
ő nem népi költő, Csépénél modernebb, individualistább. Talán számít a
korkülönbség is: Csépe, Galamb, Laták és Gál az idősebb, ma már ötvenedik vagy hatvanadik éve felé közeledő nemzedékhez tartoznak, Fehér
Ferenc viszont a háború után költővé lett generáció képviselője: ez a fiatalabb költői korosztály egytől-egyig elődeinél individualistább hangokat üt
meg.
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Bori Imre Az ember keresése című tanulmánykötetében másként ítéli meg e két költőt; ő a mai Bácska hivatalos költőjének inkább Fehér Ferencet tekinti. Az én benyomásom természetesen csak az előző lábjegyzetben említett köteteken alapul.
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Gyógyíthatatlan individualista Dér Zoltán, akinek verseit nem égészen
értem, hogy miért hagyta ki antológiájából Bori Imre. Akár lázad, akár
kesereg, Dér mindig csak a maga nevében beszél, lázas önmarcangolással. A kínok világában él, és ebbe az alaptónusba valami századvégi hervadó szomorúság vegyül.
Nem lehet, hogy ez az utolsó,
nem lehet, hogy meghal a világ,
hogy az életem törött korsó
– e három sor nem a legszebb, amit írt, de jellemző Dér Zoltán kezdeti
modorára. Első kötete óta fejlődött, izmosodott a költő, de az önkínzás és
a magány még mindig alapélménye költészetének:
A TŰRÉS LEVELÉN
Mekkora csönd! Akkora, mint magam
Mert elfekszik bennem, határtalan.
Ingó lényem ki kutatja, kinek
fájok? Tán csak a komor őr: szíved
Hallgatom, hogy perceg, dobog. Lengek
a tűrés levelén, mint szerelmed
köztünk. Hova esem, hová esel?
Tapogatna, szeretne a kezem.
De csönd van, csönd, akkora, mint magam.
Benne a telem, benne a nyaram.
Ami te voltál, másnak is fáj már.
Több, kevesebb vagyok a világnál.
Individualizmus nem egyenlő szükségszerűen a modernséggel (mint
ahogy az elkötelezettség sem). Dér Zoltán – és itt kellene említeni a nála
kissé derűsebb és stílusában fegyelmezettebb Bencz Mihályt is – individualista, de nem határozottan modern: tulajdonképpen egy romantikus hagyomány mai letéteményese. Más, de szintén régi formai hagyományokat
ápol Debreczeni József, akit, helyenkénti rímvirtuóz kisiklásai ellenére is,
mint a Vajdaság egyik legtehetségesebb költőjét tarthatjuk számon. Ügyesen és szépen gördülő sorai közül idejegyezhetnék jónéhányat, mely a
koncentrációs táborokban meghurcolt költő lázongásáról tanúskodik:
ISTEN A ÁLGERBEN
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Miért emeljek neked oltárt?
Gályarab voltam, deportált.
Féregnél semmibb, ázalék,
Halálozási százalék.
Gennyel és szennyel ötvözött,
Rabszolga, rabszolgák között.
Ott voltam én, de volt-e oltár?
Irgalmas Isten merre voltál?
Hol gáz böffent és csattant a bot
Irgalom atyja, voltál-e ott?
Láttad-e kinn a sereget,
Aggot, csecsszopó gyereket?
Láttál-e hullán falni szemetet,
Vagy elfordítottad szemedet?
Nyirkos vacakban, tetves ólban,
Voltál-e Isten a pokolban?
Én voltam, szemem kiégett.
Nem is láthatlak többi téged.
Csépe, Dér, Bencz, Debreczeni, sőt még Gál és Fehér verseinek olvasása közben is csak igen ritkán tapasztalja az olvasó, hogy valami egészen
újat, eddig ki nem mondott, meg nem fogalmazott élményt közvetített
neki a költő. Tito Jugoszláviájában azonban van lehetőség a modern kísérletezésre is. A felemás helyzetre vall viszont, hogy az effajta kísérletezés komoly felkészültség és szakavatott kritika híján egyelőre még gyakran megakad vagy félresiklik. A rosszul sikerült modernkedésnek sok
beszédes példájára bukkanunk a már említett Laták Istvánnál, valamint
Burány Nándor és Urbán János köteteiben. Urbán János gyakran remekel
ebben a mulatságos műfajban, a képzavarzuhatagban:
Az önteltség búrájában
nem tudják:
kisiklik a vonat,
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a vasszárnyak kurták,
s lezuhan a gép,
az utak tragédiájában
a csókkal adományozott
belépőjegy csak
délibábos jelkép.
Érdekesebbnek ígérkezik a huszonnégy éves Torok Csaba modernsége, aki első kötetével a vajdasági „angry youngman” köntösét öltötte magára. Hosszú és egyenetlen, de valóban dühösen dübörgő versei helyett
ízelítőnek inkább kötetét záró önéletrajzából idézek néhány mondatot.
...jelenleg katona vagyok, s még nem sikerűit egyetlenegy háborúellenes
verset sem írnom. (...) Nem tartogatok magamnak semmilyen meggyőződést, hogy nyugodtabban kereshessem az igazságot. Lehet-e így? Lehet,
hogy sokszor majd önmagamat gáncsolom el ebben a kergetőzésben.
Minden bukás azonban egy-egy új fölkelés alapja, s ha úgy tetszik, a harmadik énembe bújok, hogy az első kettőt megalázhassam.
Kevesebb dühös modernség, de meggyőzőbb modern életérzés árad az
olvasó felé két harmincegynehány éves költő. Pap József és Dési Ábel
verseiből. Pap Józsefnek eddig csak nyolc-tíz verse jutott kezembe, de
ezek egytől-egyig a költői mesterség ismeretéről tanúskodnak: a tehetséges költőt a töménység jellemzi, az, hogy nincs versében fölösleges töltelék, s ha akarja, sorai mégis könnyen gördülnek.
ELFÁRADTÁL
Elég volt egy röpke hét
hogy megértsed erejét
leintette tincseid
játszi kedvteléseid
lábad fejére hágott
lassította járásod
majdhogy kezed elérte
bebújt ujjad hegyébe
onnan indult sorra mind
elcsigázni izmaid
nem volt benne szánalom
elnyúlt haló hátadon
de azzal se érte be
betört vérereidbe
minden ízed átjárta
most pilládra nehezül
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nyomja könyörtelenül
nem hagyja hogy álmot láss
ajkaid közt árkot ás.
Dési Ábel modernebb, zártabb. Ő gyakran már a szavak csillingelésére
sem ügyel, egyedül a vers belső feszülését keresi; ilyen irányú fejlődésre
mutat az a vers, melyet a Híd 1962. novemberi számában olvashatunk:
MINDEN HELYETT
Ha már nem volt
minek volna
beszéd helyett
a csend jelez
üres szájból
holt szemekből
ujj nélküli
tenyerekből
minek adtál
nem létezőt
kitől kaptál
sosem voltat
ha két szóból
csinálsz egyet
s ebből pedig
kérdőjelet
lehajolhatsz
és megállhatsz
cserben hagyott
a magány is.
Pap József és Dési Ábel további fejlődését érdemes lesz érdeklődéssel
figyelni: végleges helyüket és szerepüket az eddigi versek alapján megítélni még nem lehet. Több anyaggal rendelkezünk két másik modern és
eredeti hangú költő. Ács Károly és Zákány Antal esetében, akik az első
ígéretnél már jóval többet adtak.
A negyvenöt éves Zákány Antal költészete a kínok és gyötrelmek poklából mered felénk, akárcsak Dér Zoltáné, de hangja nem elégikus, hanem
modernebb, izmosabb. Zákány nem akar és nem tud tanítani („ha jól kö611

rülnézek, itt minden tizedik ember egy-egy bölcs a maga módján – így hát
nem lennék-e nevetséges?” írja magáról); versei nem felelnek, hanem
csak kérdeznek s olykor sikoltanak. Az élet Zákány szerint „vastag falú
dobozokban”, burokban játszódik le, éjszakában:
Az éjszaka,
mint
korom az üvegben –
az értelem
azon át
nézi a
lélekfogyatkozást
Alaphangulatát gyakran a pusztulás és a téboly expresszionista képeivel fejezi ki:
Sebek a falon: a villanylámpák,
s bűz és a füst alól
előreccsen a „Vörös malom”.
Nyekereg, nyöszörög vitorlája,
füstön, bűzön, mindenen átzsong...
zokogja az asszonytalanságot –
kibomlik az őrült éjszakába ...
E vers a fiatalember első csalódásairól szól; a ködről pedig így ír egy
másik versében:
Az ég megromlott,
vizenyős tejét kiöntötte –
hűvös köd. árasztott el mindent.
Rossz, piszkos tejben
a tér, a házak, az utak
az utcalámpák
s a fák görcsös ökle
Stílusának azonban a hol expresszionista, hol határozottan eredeti képeknél is fontosabb kelléke a ritmus. Egy jó Zákány verset ritmusáról
lehet felismerni, a dühösen robbanó, majd váratlanul megakadó sorokról,
melyek az olvasót új lélekzetvételre, második nekifutásra kényszerítik. A
hang- és ritmusváltozás jellemzi legérdekesebb sorait:
Föl van támasztva a birsfa ága.
Alatta a tragacs: szárad,
szárnyai, ezek a hasadozott szárnyak
meg se rebbennek, tartják az estet.
Vagy:
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Vártam a friss szalmát.
A magot nem: az érthetetlen.
Zárva van és
zsugori, akár a szegények keble.
Zákány dühe és gyötrelmei kétségkívül sok költői lehetőséget tartogatnak, de a szenvedély gyakran leteperi a nyelvtant, túl elemi erővel, megformálatlanul ömlik bele a verssorokba. Kiforrott, tökéletes verset alig
találunk nála, emberi szenvedésből előbuggyanó s nem költői formakedvvel csiszolt szavak és mondatfoszlányok legszebb verseiben is akadnak:
ÉJSZAKÁZOK
Éjszakázok; ki tudja, hány
éjet gyűjtöttem egy halomra
már ezen a puszta lombon ...
A fáradtság egyre rongyol,
szálaz: én vagyok a babarongya
a szeszélyes kíváncsiságnak ...
Tudni akarok valamiket...
rossz föld, minden a te ügyed,
mi vonz, az a hamis márvány –
és ismerem, mint a tömérdek rügyet
az ég láthatatlan ágán:
a halott csillagokat én...
Tudom-e mit akarok? ...
Vagy csak a zagyva-vérem lázong,
mint a komló, ha tépik a szedők...
Nem én vagyok, aki régen áll ott,
ahol az ész tanyáz ... Bedőlt
az árnyam a nagy semmi falán...
Nehéz volna megmondani, hogy eddigi teljesítményei alapján mit várhatunk a jövőben Zákánytól. Legújabb kötete, a Varázslat bizonyos fokig
visszaesést mutat az élőhöz képest; ha azonban sikerül költőileg megfékeznie elemi haragjait és tetszelgő önkínzásait, az utókor érzésem szerint
majd mint a délvidéki magyarság egyik legeredetibb költőjét ünnepelheti.
Zákány Antaléval merőben ellentétes a nála tíz évvel fiatalabb Ács Károly költészete. Talán az egy Torok Csabától eltekintve, minden társánál
modernebb „ars poetica”-t hirdet: néha már úgy rémlik, hogy Gottfried
Benn távoli magyar tanítványával állunk szemben, a szavak hűvös szerelmesével. Mint sok nyugati költőnek, neki is problémát okoz, neki sem
magátólértetődő a tárgyak, érzések és a nyelv, a szavak közötti viszony:
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„Milyen nehéz – írja egyik versében – minden szóba
beleférni.” A
valóság és
kifejezője, a szó, egymástól független két világ, s a költőnek újra meg újra meg kell harcolnia azért, hogy megteremtse e két világ
között a kapcsolatot:
VERS
A kemény valóság,
ha kimondom,
megsebzi a szót,
és nem tudom:
vének vagy verselek.
De most hó hullott,
s talán
valahol
meghalt valaki.
Hó és halál:
jó, puha takaró.
A takaró semmi,
ha kimondom,
ringatja a szót,
de alóla
kiszivárog a vér.
Ha a szó leválik a tárgyról, maga a tárgy is áthatolhatatlanabbnak tűnik; Bori Imre a „tárgyiasság misztikumáról” beszél Ács Károllyal kapcsolatban és néhány verse valóban emlékeztet arra az „objektális” költészetre, melyre különösen a modem franciáknál találunk számos példát. A
szó és a valóság viszonya azonban eleve nem mindig bonyolult; ilyen
esetekben egyfajta modoros egyszerűség veszélye fenyegeti Ács Károlyt.
Nagy érdeme viszont, hogy költői módszere rendkívül alkalmas aránylag
egyszerű dolgok és kapcsolatok szabatos és mégis eredeti megfogalmazására:
Mindig olyan legyen a holnap,
ahogy előző este szeretnénk.
A félhomályban megnyúlnak az arcok,
a szemek tava fenékig tiszta,
s a felszínén, mint sápadt vízirózsa
ring egy-egy gondolat. (..,)
A témák változatossága, a költők és a megjelenő kötetek száma természetesen nem garantál minőséget. Az itt felsorolt költők legjobbjaiban is
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több az ígéret, mint a beteljesülés, a kísérletezés több, mint a kiforrott,
biztos eredmény; de ha a vajdasági irodalmi élet tudatosodása egy viszonylag objektív kritika kialakulásával párosul, akkor megadatnak a minőségi fejlődés előfeltételei is.
A fenti sorok egy kívülálló, egy igazi „outsider” első és vázlatos benyomásait rögzítik. Lehet, hogy ítéletem nem mindig igazságos, bizonyára kimaradt felsorolásomból néhány név, néhány érdekes tünet. Annyit
azonban – mind soraimmal, mind a számos idézettel – remélem sikerült
megmutatnom az olvasónak, hogy széles skálája van a vajdasági magyar
költészetnek és néhány ottani költő további fejlődését minden magyar
versbarátnak illenék komoly figyelemmel kísérnie.
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SZABÉDI GYULA
A romániai magyarok a statisztika tükrében 249
A romániai magyarok számáról kevés adat áll rendelkezésre. Nincsenek
megbízható adatok a magyarság társadalmi összetételéről, iskolázottságáról és kulturális helyzetéről sem. Ezért a kutatók legtöbbször találgatásokra varrnak utalva.
Az első világháború befejezése óta a román népszámlálások, különösen az 1930-as népszámlálás adatait, magyar részről mindig erősen vitatták, joggal, hiszen abban az időben tombolt a román sovinizmus és a
nyilvánosságra került adatok nem fedték a valóságos helyzetet. Több magyar szerző megállapította, hogy a román statisztika is az elnemzetlenítési
politikát szolgálta. Anélkül, hogy felelevenítenénk e régmúlt dolgokat
vagy vitába szállnánk az akkori adatokkal, meg kell állapítanunk, hogy az
1930-as román népszámlálás eredményeivel szembeni erőteljes magyar
fenntartások sokkal indokoltabbak voltak, mint az 1910-es magyar népszámlálás adatai és módszerei ellen felhozott román észrevételek.
Erre azért szükséges rámutatni, mert a románok az 1956. február 21-i
népszámlálás tárgyalásakor összehasonlítási alapnak nemcsak az előző,
1943-as eredményét, hanem nagy mértékben az 1930-asét is felhasználták.
Az 1956-os népszámlálásról a román statisztikai hivatal által kiadott
több kötetes jelentés előszavában azt olvassuk, hogy az 1948. és 1956. évi
népszámlálásnál a nemzetiség megállapítása tekintetében „a szocialista
népszámlálások módszereiét alkalmazták”, vagyis ezen a téren is érvényesült a nemzetiségek teljes egyenjogúságának elve. Kétségtelen, hogy
az 1930-as és az 1948-as népszámláláshoz viszonyítva az 1956-os népszámlálás elvei és módszerei a korábbiaknál nagyobb tárgyilagosság benyomását keltik. Ennek ellenére azonban nem fogadható el, hogy a teljes
egyenjogúság érvényesült, miként az említett előszó szerzői elhitetni próbálják. Lássunk néhány szembeötlő ellentmondást.
A népszámlálási biztosoknak kötelességük volt rámutatni a nemzetiség
és az anyanyelv közötti különbségre és felszólítani az érdekelteket, hogy
nemzetiségnek azt adják meg, amelyhez tartozónak vallják magukat. A
hivatalos tájékoztatás szerint a népszámlálási biztosokat a kisebbségi lakosság köréből is toborozták, mégpedig „az egyes tartományok lakossága
számbeli összetételének megfelelően”. Hogy ez a valóságban hogyan
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Megjelent az Új Látóhatár 1963. évfolyam 3. számában.
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ment végbe, azt nincs módunkban ellenőrizni. Köztudomású azonban,
hogy még az abszolút magyar többségű Magyar Autonóm Tartományban
is jóval nagyobb a román tisztviselők aránya, mint a román lakosság
számaránya. Ennélfogva indokolt az a feltevés, hogy a népszámlálási biztosok nemzetiségi megoszlása nem felelt meg az egyes tartományok nemzetiségi számarányainak. Bizonyos, hogy a volt magyar középosztály
nagyrészben deklasszált tagjait ebbe a munkába nem fogták be, hanem a
népszámlálási teendőket a rendszerhű tisztviselőkkel és pártkáderekkel
végeztették el. Sajnos, a magyar nemzetiségű, illetve anyanyelvű pártkáderek egy része még a magyarság hátrányára is hajlandó kiszolgálni a
hatalom érdekeit, a román tisztviselői kar egy részének magyarellenessége meg egyébként is közismert. Így bizonyos fenntartással kell fogadni a
román központi statisztikai hivatal népszámlálási jelentésének előszavában hangoztatott tárgyilagosságot, az ún. „szocialista népszámlálási módszerek” megbízhatóságát.
Az 1956-os népszámlálás adatai szerint Románia lakossága 17 489 450
lélek. Ebből 85.7 százalék román nemzetiségű. A magyarok száma kereken 1 588 000, aránya 9.1 százalék. 1930-ban 1 425 000, illetve 10 százalék volt. A román lakosság nemzetiség és anyanyelv szerinti megoszlása
majdnem azonos. Minden 1000 magyar nemzetiségű román állampolgárra
azonban 1042 magyar anyanyelvű polgár esik.
A román statisztikai igazgatóság az 1956-os nemzetiségű adatokat az
1930-as népszámlálás adataival hasonlítja össze. Ezt elsősorban azzal
indokolja, hogy a szocialista módszerekkel végzett első népszámlálás, az
1948-as, nem dolgozta fel teljesen a nemzetiségekre vonatkozó adatokat,
az 1941-es – az Antonescu Idejében tartott – népszámlálás pedig a kisebbségek terhére folytatott diszkriminációs politikát tükrözte.
1930 és 1956 között a román nemzetiségű lakosság száma pontosan 3
877 944 fővel – 34.9 százalékkal –, a magyar nemzetiségieké pedig 164
216 fővel, azaz 11.5 százalékkal nőtt. A románok országos aránya 77.9
százalékról 85.7 százalékra emelkedett.
Az erőteljes iparosítás következtében tetemesen megnövekedett a városi lakosság száma. A román városi lakosság az 1930-as állapotokhoz
viszonyítva 122.9 százalékkal, a magyar 62.1 százalékkal és a német 11.9
százalékkal lett nagyobb. Míg azonban a román városi lakosság aránya
1930 és 1956 között 64.3 százalékról 79.9 százalékra emelkedett, a magyaroké 13.3 százalékról 12 százalékra csökkent.
A román nemzetiségű lakosság számának emelkedését a következő tényezők mozdították elő: a) a viszonylag magas természetes szaporulat,
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különösen az óromániai falvakban és városokban, b) az asszimilációs folyamat, c) a második világháborúval kapcsolatos események (a Románia
és Bulgária között 1940-ben végbement lakosságcsere, nagyszámú német
csoport eltávozása, zsidók deportálása, valamint a hatóságilag is elősegített zsidó kivándorlás). A lakosság anyanyelvi megoszlását illetően a román statisztikai hivatal összehasonlítja az 1956-os adatokat az 1948-as
népszámlálás eredményeivel. 1948-ban a magyar anyanyelvűek száma
másfél millióra rúgott, 1956-ban pedig 1 654 000 volt. A szaporulat nyolc
év alatt 154 000, tehát évenként hozzávetőleg 20 000. 1950-ban a magyar
anyanyelvű lakosság száma szintén másfél millió körül mozgott. Ugyancsak évi 20 000 szaporulatot véve alapul (ami reális) 1948-ig a magyar
anyanyelvű állampolgárok számának 56 ezerrel, azaz 25.1 százalékkal
kellett volna emelkednie. Természetesen figyelembe kell vennünk a háborús veszteségeket és a Magyarországra történt áttelepüléseket is. A magyar anyanyelvű lakosságnak ez a nagymérvű csökkenése azonban mégis
megmagyarázhatatlan. A második világháború eseményei következtében
lényegesen kevesebb magyar távozott el Erdélyből, mint az első világháborút követő években. A második bécsi döntés után a dél-erdélyi magyarok közül többen a Magyarországhoz került északi területre települtek át.
Ezek száma azonban elenyésző volt, az áttelepültek egyébként is Erdély
területén maradtak. Valahol tehát hiba van a statisztikában. Elképzelhető,
hogy a statisztikai szervek politikai okokból nem kívánják közölni a magyarok valóságos létszámát és szaporulatát, nemzetiségi és anyanyelvi
tekintetben egyaránt. Talán a következő népszámlálásnál előkerülnek a
most hiányzó magyarok. Ebben az esetben ugyanis a magyarok számának
növekedését a „szocialista nemzetiségi politika” és az életszínvonal emelkedése javára írhatják.
A második világháború előtt Románia tíz tartományra oszlott. Minden
tartomány hagyományos történelmi nevet viselt. A háború alatt Bukovina
és Besszarábia elveszett, a megmaradt nyolc tartományt pedig későbben
tizenhét új közigazgatási egységre osztották fel és a régi történelmi tartományneveket eltörölték. Az új közigazgatási egységeket – ezeket is tartományoknak hívják – legnagyobb városuk után nevezték el. A főváros
önálló közigazgatási egység. Független a bukaresti tartománytól.
Nagybánya tartomány területileg magába foglalja a régi Máramaros és
Szatmár vármegye Romániához csatolt részét, Szolnok-Doboka megyéből
a láposi járást, Szilágy megyéből pedig a tasnádl és a szilágycsehi járást.
Nagyvárad tartomány Bihar vármegye Romániához csatolt részéből, a
Szilágy megyéhez tartozott szilágysomlyói járásból és Arad megye északi
618

területeiből (a Borosjenőtől északra eső területek a Fehér-Körös vonalát a
magyar határig követve) tevődik össze. Arad megye déli része, Arad városával, a pecskai és lippai járással Temesvár tartományhoz került, figyelmen kívül hagyva, hogy e területeket a Maros elválasztja a Bánáttól.
A második világháború előtt a magyar határ menti területek a Marostól
északra egészen Máramarosig, keletre a tulajdonképpeni Erdély határáig a
Körösvidék (Crisana) tartományt alkották.
Az új tartományi beosztás előkészítésénél állítólag csak adminisztratív
és szociális szempontok játszottak szerepet. Valószínű azonban, hogy az
új tartományok határairól nemzetiségi politikai megfontolások alapján is
döntöttek. Nem vitás, hogy a Partium északi és déli részének Máramarossal, illetve a Bánáttal való összeolvasztása a magyarságot megosztotta,
biztosítva ezáltal, hogy a románság mindenütt abszolút többségben legyen. Nagyvárad tartományban a magyarok a lakosságnak 28.4 százalékát, Nagybánya tartományban 27.8 százalékát és Temesvár tartományban
csak 12.5 százalékát teszik ki. Temesvár tartomány a régi Bánátból és az
előbb említett aradmegyei területekből áll. A történelmi Erdély nagyjából
a kolozsvári (a magyarok arányszáma 20.5 százalék), a hunyadi (6.5 százalék magyarral), a brassói tartományt (12.1 százalék magyar lakossággal) és a Maros-Magyar Autonóm Tartományt (77.5 százalék magyar)
foglalja magába. Bacau (Bákó) tartományban él a moldvai magyarság
(jórészt csángók) legnagyobb része. Az ott lakó 17 105 magyar anyanyelvű lakosból csak 11 082 vallja magát magyar nemzetiségűnek, az összlakosság 1.1 százaléka). Az 1956-os népszámlálás szerint egyébként 66
ezer magyar anyanyelvű állampolgár vallja magát nem-magyar nemzetiségűnek. Érdekes, hogy míg csaknem 46 ezer magyar anyanyelvű vallotta
magát románnak, mindössze körülbelül 19 ezer azoknak a román anyanyelvűeknek a száma, akik magyar nemzetiségűek. A magyar anyanyelvűek közül egyébként csaknem 25 ezer zsidó nemzetiségűnek, több mint
6 ezer pedig németnek tekintette magát. Ezzel szemben viszont mindöszsze körülbelül két és fél ezer német anyanyelvű írta számlálólapjára, hogy
magyar nemzetiségű.
Külön kell szólni a Magyar Autonóm Tartományról, melynek lakossága az 1956-os hivatalos adatok szerint 731 387 volt. Ebből magyar 565
510 (77.3 százalék) és román 146 830 (20.1 százalék). A Magyar Autonóm Tartományt 1952-ben létesítették és az 1956-os népszámlálás idején
voltaképpen Maros-Torda, Csík, Udvarhely és Háromszék megyékből
állott. 1960 decemberében a tartománynak a Maros-Magyar Autonóm
Tartomány nevet adták és a közigazgatás megjavításának indokolásával
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területét megváltoztatták. Háromszék megyét Sztálin (Brassó) tartományhoz csatolták, viszont megkapta Torda-Aranyos megyéből a marosludasi
és Kolozs megyéből a sármási járást, valamint Sztálin (Brassó) tartományból, pontosabban Kis-Küküllő vármegyéből a dicsőszentmártoni
járást. Hogy ezzel a közigazgatás megjavult-e vagy sem, arról lehet vitatkozni. Tény viszont, hogy a területi változások következtében a Magyar
Autonóm Tartományban jelentősen megnőtt a románok számaránya.
Színtiszta magyar területeket csatoltak el, abszolút román többségű járásokat pedig a magyar tartományhoz csaptak. E területi módosítások következtében a magyarság száma 82 ezer fővel csökkent, a románoké pedig
131 ezer fővel emelkedett. A tartomány új nevéből kiviláglik, hogy a bukaresti rendszer immár nem helyez súlyt a Magyar Autonóm Tartomány
létezésének hangsúlyozására. A Maros-Magyar elnevezéssel inkább a
földrajzi, mint az etnikai jelleget kívánják aláhúzni. Az autonómia értéke
azelőtt is problematikus volt, de még inkább azzá lett a mintegy százharminc ezres háromszéki magyarság elcsatolásával. Az elcsatolással megbontották az egy tömbben élő székelyföldi magyarok közigazgatási és
kulturális egységét. A Maros-Magyar Autonóm Tartomány jelenleg tehát
a romániai magyarságnak csak hozzávetőlegesen harminc százalékát
egyesíti.
Hadd említsünk meg még néhány magyar vonatkozású adatot az 1956os népszámlálási eredményekből. A magyarok közül csaknem 33 százalék
munkás, 12.7 százalék tisztviselő és valamivel több mint 6 százalék szövetkezetben dolgozó kézműves és önálló kisiparos. A parasztság arányszáma 47.5 százalék, (egyéni gazda 40.1 százalék, termelőszövetkezeti
tag 5.7 százalék és mezőgazdasági társulásokban dolgozik 1,7 százalék).
Összehasonlításként érdemes megemlíteni, hogy a román lakosság 21 és
fél százaléka munkás, 13 százaléka tisztviselő, 3 százaléka kézműves és
csaknem 61 százaléka földműves. A magyar önálló iparosok száma 1956
óta nagymértékben csökkent. Legtöbben először az újjászervezett kisipari
szövetkezeteknek lettek tagjai. E szövetkezetek egy részét később teljesen
beolvasztották az ún. szocialista szektorba, az egyes iparágakban a szövetkezetek a gyárak rész-üzemeivé váltak és a volt kisiparosok gyári
munkások lettek. Egyénileg dolgozó parasztok is már csak kevesen vannak. 1962-ben a mezőgazdaságot teljesen kollektivizálták.
Érdekesek a romániai magyarok iskolázottságára vonatkozó adatok.
Az írni-olvasni tudó magyarok közül 11.9 százalék hét elemit, 4 százalék
középiskolát és 1 százalék felső iskolát végzett. A románoknál az arányszámok: 8,4.8 és 1.7 százalék. A legjobb az arány a zsidó nemzetiségűek620

nél: 19.6, 15.1 és 8.2 százalék. Ugyancsak jó a németek átlagos iskolai
képzettsége is. Az elsősorban városi zsidóság és németség magasabb iskolai képzettsége érthető. A magyarok esetében nyugtalanító a középiskolai és főiskolai végzettséggel rendelkezők viszonylag kis száma. (Alatta
van az országos átlagnak.) Ez a tény talán a két világháború közötti román
kultúrpolitika magyarellenes vonásainak következménye. Az analfabéták
aránya a magyaroknál 5.1, a románoknál 10.9 százalék.
Ha a romániai magyarság területi eloszlását vizsgáljuk, azt látjuk, hogy
a Szatmártól a Marosig, tehát nagyjából a magyar határ mellett lévő területeken hozzávetőlegesen a romániai magyarság 25 és fél százaléka (405
ezer) él. Nagybánya tartomány, Arad városa, a nagyváradi, margittai, székelyhídi és szilágysomlyói járások földrajzilag összefüggő területén a
magyarság száma felülmúlja a román lakosság számát. A párizsi béketárgyalásokon a magyar delegáció 22 ezer négyzetméter határmenti volt magyar terület Magyarországhoz való visszacsatolását kérte. Ez a szerény
kívánság néprajzi alapon feltétlenül jogosult volt.
Vannak azonban határmenti járások, amelyekben a hajdani magyar
többséget román többség váltotta fel. Ennek oka és magyarázata az iparosítással járó munkaerőátcsoportosítás, valamint a román tisztviselői kar
felduzzasztása. Legjellemzőbb talán a valamikor magyar többségű Arad
lakosságának nagy mértékű növekedése, elsősorban a román ipari munkás
réteg letelepedése és a román tisztviselők beáramlása következtében.
Arad lakosságának 55 százaléka már román.
A román tisztviselők aránya általában magasabb a román lakosság
arányszámánál. A Magyar Autonóm Tartományban a román elem 20.1
százalékot tesz ki, a román tisztviselők arányszáma viszont 25.1 százalék.
Kolozsvárott, ahol a románok és a magyarok száma körülbelül azonos,
mintegy 50 százalékkal több a román, mint a magyar nemzetiségű tisztviselő. Szatmárnémetiben, ahol a magyaroknak abszolút többségük van, a
tisztviselők fele-fele arányban oszlanak meg. Nagyváradon is jóval több a
román, mint a magyar tisztviselők száma, holott a magyarság a lakosságnak csaknem 60 százalékát alkotja.
Magyarországtól az első világháború után elcsatolt erdélyi terület összlakossága 6 millió 232 000. Ebből magyar 1 558 000 (2; százalék), román
4 051 000 (65 százalék) és más nemzetiségű 622 000 (10 százalék). Ennél
az összehasonlításnál figyelembe kell venni, hogy egyes erdélyi tartományok határainak megvonásánál kisebb, a Kárpátokon túli tiszta román
többségű területeket is az erdélyi tartományhoz csatoltak. (Pl. Nagybánya
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és Brassó tartomány esetében.) Ezek sokat ugyan nem, de valamit mégis
javítottak a románok erdélyi arányszámán.
A román tisztviselő és munkásréteg beözönlése eredményeként lényegesen csökkent a magyar többségű városok száma. A nagyobb városok
közül már csak Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagyvárad, Nagyszalonta,
Marosvásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Sepsziszentgyörgy,
Szászrégen, Kézdivásárhely és Gyergyószentmiklós lakosságának többsége magyar. Román többségű pl. Nagybánya, Máramarossziget, Torda,
Nagyenyed, Beszterce, Dés, Déva, Vajdahunyad, Gyulafehérvár, Petrozsény, Brassó, Nagyszeben, Temesvár és Arad. Hozzávetőlegesen azonos
a magyarok és románok száma Kolozsvárott, Zilahon és Szilágysomlyón.
1930-ban Kolozsvárnak még körülbelül 55 ezer magyar és 33 ezer román
lakója volt. 1956-ban a csaknem 155 ezres várossá duzzadt Kolozsváron a
magyarok és románok száma egyaránt 74 ezerre rúgott. Nagyváradnak
1930-ban 55 ezer magyar nemzetiségű lakosa volt, 1956-ban pedig csak
háromezerrel több. Ugyanakkor a románok száma 21 ezerről 35 ezerre
nőtt. Temesvárott 1930 és 1956 között a románok száma 24 ezerről 76
ezerre, Aradon pedig 28 ezerről 58 ezerre ugrott. Ugyanakkor a magyaroké Temesvárott 32 és fél ezerről harminc ezerre, Aradon pedig 41 ezerről
31 és fél ezerre apadt. Még nyomasztóbb lett a román túlsúly Brassóban,
ahol 1930-ban nem egészen 20 ezer román élt, 1956-ban már több mint
88 ezer. Ugyanakkor a magyarok száma csökkent (1956-ban 22742). Érdemes megemlíteni még, hogy Bukarestben az 1956-os adatok szerint
mintegy 11 és fél ezer magyar élt.
Románia népességének természetes szaporulata évről-évre csökkenő
irányzatot mutat. 1955-ben 15.9, 1958-ban 12.9, 1961-ben 8.8 és 1962
első felében már csak 6.1 ezrelék volt a természetes szaporodás arányszáma. A Kárpátokon túli területek (Órománia) átlaga az országos szint
felett mozog. Erdély tartományai közül a kolozsváriban, nagybányaiban,
brassóiban és a Magyar Autonóm Tartományban az országos szintnek
felel meg a természetes szaporulat, a nagyváradi és temesvári tartomány
román többségű – de jelentős magyar elemmel rendelkező – lakosságának
természetes szaporulata azonban mélyen az országos szint alá süllyedt.
Temesvár tartomány (Bánát) szaporodási ezreléke 1961-ben 0.4 volt,
1962 első felében azonban váratlanul 4,2-re emelkedett, de még mindig
jóval az országos átlag alatt maradt. Hunyad tartomány csaknem tiszta
román lakosságának szaporodási ezreléke szintén jóval az országos átlag
alatt van.
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Az nem állapítható meg, hogy a vegyes lakosságú tartományokban az
egyes nemzetiségek természetes szaporodása hogyan lakul. De abból a
tényből, hogy 1962 első felében a Magyar Autonóm Tartomány (a Székelyföld nagyobbik fele) természetes szaporulata először emelkedett az
országos átlag fölé, az erdélyi tiszta román vagy erősen román többségű
tartományokban a szaporodási ezrelék viszont ennél alacsonyabb, sőt az
országos átlag alá süllyedt, arra lehet következtetnünk, hogy a magyarság
természetes szaporodása a vegyes lakosságú tartományokban sem lehet
rosszabb, mint a románoké. Ha tehát – a Kárpátokon túli területek nagyobb természetes szaporulata következtében – a jövőben országos viszonylatban esetleg csökken is a magyarok számaránya, Erdélyben előreláthatóan tarthatók a jelenlegi arányok és – legalábbis a természetes szaporulat alakulása következtében – nem igen valószínű, hogy nagyobb
fokú kedvezőtlen eltolódásra kerül sor. A népmozgalom viszont, ezt
hangsúlyoznunk kell, a népesség alakulásának nem egyetlen tényezője.
Mindenesetre örvendetes, hogy az erdélyi magyarság vitalitása nem kisebb, mint az Erdélyben élő románoké.
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BOGYAY TAMÁS
A hunok története 250
Franz Altheim, Ceschichte der Hunnen IV. Die europäischen Huntien. (A
hunok története, IV. kötet. Az európai hunok.) Mit Beitragen von Eugen
Lozovan, Ruth Stiehl und Erika Trautmann-Nehring. Berlin, Walter de
Gruyter & Co. 1962. VIII, 3881. 8 kép. 251 *
Furcsa ajánlás egy könyvnek, hogy az olvasó, akit a címben megadott
téma érdekel, nyugodt lelkiismerettel kezdheti a kiadvány kellős közepén,
ez esetben a 193. oldalon. Még ezután is átugorhat tekintélyes részeket.
Kivételt alkotnak természetesen azok, akik előázsia élő és méginkább holt
nyelveiben lelik mindennapi gyönyörűségüket vagy éppen kenyerüket.
Altheim ugyanis „A hunok története” negyedik kötetében mintha szántszándékkal még gondosabban óvakodnék úgy írni történelmet, mint
ahogy Thuküdidész vagy Tacitus tanították nekünk. Már a harmadik kötetről írt ismertetésem végén meg kellett állapítanom, hogy a múlt szervesen összefüggő, a lényegre koncentrált elbeszélése helyett az egész munka folyóirat jellegű. A mostani negyedik kötetben még a folyóiratok szokásos és önmagában logikus szerkezete is fel van fordítva, annak ellenére,
hogy a tartalomjegyzék alapján az ember rendszert és átfogó képet remélve fog neki az olvasásnak. A voltaképpeni tárgyra vonatkozó nagy és öszszefoglaló fejezetek ugyanis a kötet végére kerültek. Első felét apró polemizáló adalékok, pótlások, a főtémával csak messziről vagy – ha kritikus szemmel nézzük – egyáltalában nem összefüggő önálló fejezetek töltik ki. Érdekességek persze itt is akadnak, ezért érdemes végigmennünk
legalábbis a fejezetcímeken és témákon.
Mint az előzők, ez a kötet is „könyvekre” oszlik, amelyek nagyobb
egységekbe fogják össze a folytatólagosan számozott fejezeteket. Az első
könyv címe: „Irán mint történelmi háttér”. „Két új lelet” című első fejezete ahhoz az 1422-ből való jász, vagy alán szójegyzékhez fűzött megjegyzésekkel kezdődik, amelyet Németh Gyula 1958-ban tett közzé. A jász
nyelvnek erről a rendkívül fontos, egy budakörnyéki faluból való emlékéről Altheim és Ruth Stiehl megállapítják, hogy régiesebb az alánok mai
utódai, az oszétek mindegyik nyelvjárásánál. A szójegyzék szerintük azt
bizonyítja, hogy az alán-oszét nyelv csak a jászoknak Magyarországra
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Megjelent az Új Látóhatár 1963. évfolyam 3. számában.
Az előző kötetekről I. az Új Látóhatár 1959, 5., 1961. 2. és 1962. 2. számát-
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vándorlása után hasadt szét egy keleti és nyugati nyelvjárásra. Fontos az a
megállapításuk, hogy a magyar „jász” név j-je nem orosz eredetű, hanem
ősi alán sajátság. A második lelet egy újabb kétnyelvű, görög-arameus
felirat a georgiai Mzchetából, amelyben a szerzők az észak-iráni, a hunoktól is átvett hősének legkorábbi elérhető formáját látják.
A második fejezet: „Késő arszakidák, korai szaszanidák és hunok”.
Ennek lényege az a megállapítás, hogy a nyugati hunokra csak a korai
szaszanida kultúra hatott, a heftaliták vagyis a keleti hunok viszont a késő
szaszanida világ kereteibe illeszkedtek be és ennek hatása alatt álltak a
heftaliták köréből bukásuk után kiszakadt és a 6. században nyugatra
áramló törzsek is, az avarok, bulgárok és kazárok. Mindezt azonban az
olvasó nem a fejezet végén szűri le mint tanulságot, hanem eléggé az elején a szerző mondja ki. És jó, hogy kimondja, mert a fejezet jórésze csak
részletkérdésekkel foglakozik. Ezek a perzsa-szaszanida adórendszer,
hadszervezet és felszerelés, a fejedelmi jelvények és udvari reprezentációformák, végül távol-keleti, nevezetesen kínai importdarabok és utánzataik
elterjedése nyugaton a hunkorszakban és azután. A polemikus fejtegetések és szómagyarázatok azonban az olvasónak egyáltalában nem nyújtanak átfogó és szemléltető képet.
Tisztán filológiai probléma bizonyos személyes éllel a következő
„Szaszanida ideogrammok” című fejezet is. A hunok szempontjából az az
eredménye, hogy ez az írás nem hatott és nem is hathatott rájuk. Úgy látszik, az egész fejezet csak azért íródott, hogy Altheim elverhesse a port
W. B. Henning-en, a „Handbuch der Orientalistik” egy cikkéért.
A „Pogányság és kereszténység” című második könyvben először a
germán pogányságnak a későrómai pogánysághoz való viszonyáról, majd
egy keleti germán kapcsolatokra mutató 4-6. századi thüringiai runafeliratról, az angliai Sutton Hoo 7. századi hajótemetkezésének egy vas
hadizászlójáról olvashatunk. Mindebből Altheim azt a már előző műveiből is ismert tanulságot vonja le, hogy Attila és hunjai hatása alatt a koraközépkori germánság új pogány virágkort élt át. Ehhez kapcsolódik egy
rövid eszmefuttatás Attila és germán alattvalói viszonyáról: főként a gótok alsó rétege a hun uralomnak csak súlyos terhét érezte, de a királyok, a
gepida Ardarik és a keleti gót Valamir bizalmas hívei voltak Attilának és
lefelé a hun uralmat képviselték. Ezért jelenik meg a hun király a germán
mondák egy részében mint a nagyszerű, tisztelt és csodált világhódító.
Altheim azonban épp ezeket a gondolatokat régi Attila-könyvében bővebben, világosabban és hatásosabban fejtette ki.
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A következő, ötödik fejezet franciául íródott, mert szerzője az emigráns román filológus-történész, Eugen Lozovan, akit már a második kötetben megismerhettünk mind erős, mind gyenge oldaláról. Ezúttal a
„dák-szkíta kereszténység” eredetéről értekezik. Mintha megint csak azért
írna, hogy a végén – történettudóshoz nem igen illő módon – csodának
nyilvánítsa a „Romanité orientale”, a keleti románság, vagyis a mai román nép elődeinek a fennmaradását és így bizonyítsa – ha nem is a régi,
kezdetleges és tarthatatlan formában – a dáko-román folytonosságot.
Lozovan értekezésének talán az ad létjogosultságot, hogy a könyv utolsó
lapjain Altheim kijelenti, az európai hun birodalom bukása után Attila fia,
Imák menekült népével az Alduna mellett rátelepedett az ugyancsak pásztorkodó, tehát azonos életformájú romanizált őslakosságra. Ennek a pár
mondatnak mindenesetre kár volt egy egész fejezetnyi feneket keríteni. A
hatodik fejezet megint visszaugrik Ázsiába és a harmadik kötet egy problémájához: a Zaratusztra tanának újjászületéséről szól a laikus számára
élvezhetetlen aprólékos filologizálás formájában.
A harmadik könyv a „Hunok és burgundok” sokat ígérő címét viseli.
Elején a hetedik fejezet: „Előretörések nyugat felé” valóban azt adja, amit
ígér. Elég részletesen áttekinti, hogyan használta fel a keleti és a nyugati
római birodalom is a hun segédcsapatokat mind belső harcaiban, mind
azokkal a germán törzsekkel szemben, amelyek épp a hunok elől menekülve törték át a limest. A fejezet második fele a későrómai birodalom
gazdasági és társadalmi hanyatlását vázolja. „A burgundok pusztulása”
című nyolcadik fejezetben a történetírás hamarosan átmegy a
hősköltészetkutatásba, vagyis a történelem a szerzőt inkább csak mint a
burgundok pusztulásáról szóló ének háttere érdekli. Ez a fejezet mintegy
előkészíti a negyedik könyvet, amelynek a címe is: „Költészet”. Itt
Altheim egyszerre egész más, és mondhatjuk, legélvezetesebb oldaláról
mutatkozik be. A kilencedik fejezet „Tragikum mint történelmi forma”
címmel voltaképp egy lendülettel és szívvel megírt esszé, amely szembeállítja a siker mai túlbecsülését a történelem tragikus hőseinek igazi nagyságával. Fő példája Napóleon, de Waterloo mellett más bukások, vereségek és áldozatok emléke is felmerül. Érdemes ideírni pár sorát, amely az
utolsó Hohenstaufok sorsát meg a perzsákkal és makedónokkal szemben
elbukott görögök emlékét idézi: „Aki a beneventói hídon vagy a
tagliacozzói mezőn áll, inkább Manfrédra és Konradinra gondol, mint a
győztes Anjoudra. És Astura magányos tornya az elárult sorsára emlékeztet, nem a Frangipani szégyenletes bérére. Khalroneiához és
Thermopüléhez is a legyőzőnek neve kapcsolódik, amely mögött homály626

ba veszik a győzőké. Milyen messze vagyunk itt a siker túlbecsülésétől!
Úgy látszik, a sikerteleneknek jár a halhatatlanság. Az együttérzés az
alulmaradottak felé fordul, az ő nyomaikhoz tapad a hírnév. Aki a pusztulásban önmagához hű maradt és ragaszkodott az életét meghatározó nagysághoz, csak annak biztos a maradandóság és halhatatlanság.” A magyar
olvasó pedig gondolatban tovább fűzi a sort saját nemzete történetéből –
egészen 1956 október-novemberéig. Ennek a tragikus sorsértékelésnek a
szelleme nyilatkozik meg a hősi énekekben, amelyekről a tizedik fejezet
szól. Altheim szerint a germán költészetet ebben megelőzték az alánok és
a hunok. A további, legfeljebb jegyzetekbe való szövegelemzésekkel teletűzdelt fejtegetésekben a magyar olvasót különösképp az a részlet érdekelheti, ahol Altheim középkori magyar történetírókból idéz annak bizonyítására, hogy az arameus ősmintákkal való szakítás és a hősi ének sajátos formájának kialakítása épp a steppel nomádok műve volt. A hősi ének
különben a korai korszakra volt jellemző, amelynek a nyugati hunok voltak a főszereplői. A késői szaszanidák korában a nagyság és szabadság
pusztulása a lovagregényben kapott megfelelő formát. Erről szól a 11.
fejezet, amely azonban kimerül Bahrám Csóbin, Hormizd perzsa király
hadvezére történetének száraz és aprólékos elemzésében. Csak a fejezet
végén kapunk bizonyos ízelítőt a regény szelleméből, amely szerint a hűség számít a legfőbb és alapvető értéknek.
270 oldal után érkezünk el az ötödik könyvhöz, amelynek címe és kivételesen főszereplője is Attila. „Attila és a keletrómai birodalom” a témája a könyvet indító 12. fejezetnek. Altheim kötetének ebben a befejező
részében közelíti meg leginkább azt, amit „a hunok történetéinek lehet
nevezni, habár az elbeszélés fonalát itt is meg-megszakítják az áttekintést
eléggé megnehezítő aprólékos vitázgatások. Hosszasan cáfolgatja pl. a
magyar Harmatta János két dolgozatát az Attila korabeli hun társadalom
szerkezetéről. Végeredményben azonban maga is igen hasonló eredményre jut azzal a megállapítással, hogy a hun király az akaratos és sokszor
megbízhatatlan törzsfők helyett tőle személyesen függő emberekre bízta a
hadvezetést, adóbeszedést és diplomáciai feladatokat, és ezáltal elkezdte
egy feudális rendszer felépítését. Azonban ez vezetett oda is, hogy a dús
zsákmánnyal járó háborúk elmaradásával ezek az ún. „kiválasztottak”.„logádesz”, a nekik kiosztott területek népét kezdték kizsákmányolni
és így nagyban hozzájárultak az alattvalók elkeseredéséhez és a hun birodalom későbbi gyors felbomlásához. Attila mindenesetre tervszerűen dolgozott az államszervezet kiépítésén. Ezt bizonyítja az írástudókat foglalkoztató kancellária felállítása is. A rendkívül érdekes és sokszínű kép,
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amelyet Altheim a források, elsősorban Priszkosz alapján fest Attila és a
keletrómaiak diplomáciai kapcsolatairól, egyúttal hű, de nem éppen hízelgő jellemrajzot ad a két félről. A hunok teljes megbízhatatlanságával,
féktelen kincsvágyával és hiúságával a bizánciak semmivel sem kisebb
alattomossága áll szemben. „Attila és a nyugat-rómal birodalom” a 13.
fejezet címe és tárgya. Bevezetőnek azt vizsgálja, milyen szerepe volt az
eurázsiai steppeövezet természeti adottságainak a nomád népek életében
és sorsában. A mai Magyarországról szóló részbe belecsúsztak tévedések
is, főként az, hogy itt a Dunától délre és nyugatra eső részeken Árpád
előtt egyetlen nomád nép sem vetette meg a lábát. Úgy látszik, Altheim
sosem nézte meg az avar leletek térképét. Ez az életföldrajzi bevezetés
mint a lovasnomád életforma magyarázata voltaképp már az első kötet
elején lett volna helyénvaló. Értelme azonban itt is van, mert Altheim azt
bizonyítja vele, hogy Attila volt az első, aki nyugatra törve a nomádokat
ki akarta ragadni természetes életkereteikből, de belebukott. A továbbiakban kitűnően jellemzi Attila egyéniségét, tetteinek irracionális rugóit, Isteni küldetésébe vetett hitét, habár amit mond, nem annyira új, mint
ahogy az elég gyér irodalmi utalásokból gondolhatnánk. Ha vannak is
filológizáló kitérések, előtérben az események menete áll úgy, ahogy a
forrásokban tükröződik. Altheim különösen részletesen elemzi a catalaunumi csatára vonatkozó híradásokat és arra az eredményre jut, hogy
Priszkosz Hérodotosznak a szalamiszli csatáról szóló leírását vette mintául, az ő művét pedig Casslodorus átdolgozta, a gótoknak juttatva a főszerepet. Hogy az irodalmi minta és politikai célzatosság mögött mi lehetett
a száraz és rideg történelmi valóság, erre a kérdésre Altheim nem ad, de
nem is keres választ. A „Pusztulás és utódok” című 14. és utolsó fejezet
ismét visszatér a szigorúan vett történelemhez és idézi Ranke megállapítását, hogy a catalaunumi csatatéren a késő-antik kultúra védelmében
egymásra találtak a román és a germán népek és itt jött létre az a népközösség, amely több mint ezer éven át meghatározta Európa sorsát. A továbbiakban is akad még pár érdekes és nem köztudomású részlet, pl. Attila legkisebb fia. Imák nevének a magyarázata: törökül annyit jelentene,
mint „emberke”, „Hüvelyk Matyi”. Altheim ugyanis meg van győződve,
és ezt nem egyszer hangsúlyozza, hogy a hunok törökök voltak, személyés törzsneveiket törökből kell magyarázni. Kijelenti, hogy a feltevés,
amely szerint nyelvük különbözött volna a türk népekétől, ma már cáfolatra sem érdemes.
Evvel kapcsolatban meg kell említenünk, hogy a Magyar Nyelv 1963.
márciusi számában megjelent Moór Elemérnek régóta ígért cikke: „A
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hunok származásának kérdése, különös tekintettel a nyelvi forrásanyagra”. Szerinte a hunok, értve alattuk Attila népét, semmi esetre sem lehettek törökök, hanem „valamilyen észak-kaukázusi nyelvet beszélhettek”.
Ha Moórnak igaza van, Altheim egész elmélete kártyavárként összeomlik. Mert akármilyen kusza és zavaros is sokszor az eddigi négy kötetes
„hunok története” gondolatmenete, az kétségtelen, hogy a szerző maga
világosan látja az összefüggéseket. Szeme előtt egy hatalmas, kontinenseket és évszázadokat átfogó kép lebeg, amelyben a nyugati és keleti hunok
sorsa és történeti szerepe sajátos módon párhuzamos. A pedagógiai érzék
és talán szellemi önfegyelem hiányának tudható be, ha ez a nagyszerű
látomás a kötetek során nem tud kibontakozni és az olvasó a fáktól nem
látja meg az erdőt. Mindez alapjában téves lenne. Moór Altheim művének
csak első kötetét ismeri, legalábbis csak avval polemizál. Hogy ős- és
ótörök hangtani fejtegetései megállják-e helyüket, a turkológusok dolga
eldönteni. Ő maga különösképpen egyetlen egy esetben sem idéz török
nyelvészeti irodalmat. Egyébként is legszívesebben saját műveire hivatkozik. Ez ugyan Altheimnek is szokása, de Moór feltétlenül túltesz rajta.
Ha az ember felüti az idézett régebbi Altheim-művet, többnyire talál bővebb irodalmat. Moórnál ez a legnagyobb ritkaság: ő maga az ősforrás.
Mint magyar őstörténeti műveiben, itt is szóba kerülnek egyéb, pl. régészeti bizonyítékok. Moór kereken kijelenti, hogy a hun régészeti emlékanyagban nyoma sincs valamilyen „közép- vagy kelet-ázsiai ráhatásnak”.
Fettich egy régi cikkére hivatkozik, mert a legújabb és legnagyobb idevágó munkát, Joachim Werner „Beitrage zur Archaeologie des AttilaReiches” című két kötetes művét, amely 1956-ban jelent meg, úgy látszik
egyáltalában nem ismeri. Vagy nem akarja ismerni, mert ha belelapozott
volna akár csak az illusztrációkat tartalmazó második kötetbe, nem írhatta
volna le, amit leírt. Ha turkológiái érvelésében is ilyen alapossággal járt
el, akkor nem sok bizalmunk lehet cikkéhez.
Kár, hogy Moór tanulmánya megjelenésekor „A hunok története” ötödik kötete már kikerült a nyomdából. Reméljük azonban, hogy Altheim,
szokása szerint, hamarosan sort kerít rá, hogy feleljen a támadásra.
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SZENT-IVÁNYI SÁNDOR
Az unitáriusok történetéről 252
Pirnát Antalnak a magyar antitrinitáriusokról szóló, nemrég megjelent
német nyelvű munkája 253 és Esze Tamásnak e könyvről írott kritikája254 a
magyar unitárius egyház múltját eleveníti fel és történetének néhány érdekes mozzanatát tárgyalja. Pirnát műve és Esze bírálata megérdemli,
hogy beható vizsgálat tárgyává tegyük, róla véleményt mondjunk és tévedéseit helyreigazítsuk.
Esze Tamás azzal kezdi bírálatát, hogy egyetért Pirnátnak a „felszabadulás” előtti, felekezetieskedő történetírást elitélő nézeteivel. Megállapítja, hogy Pirnát Antal német nyelvű munkája jelentős alkotás, új korszakot
nyit az erdélyi antitrinitárius mozgalom történetének kutatásában. Ebben
egyetérthetünk, de túlzás, hogy Pirnát „az első magyar kutató, aki felekezeti érzékenység vagy elfogultság nélkül nyúlt e fontos témához”. Kétségtelen, hogy a magyar unitárius kérdések megítélésében unitárius és nem
unitárius oldalon egyaránt gyakran jelentkezett felekezeti érzékenység és
elfogultság, tudományos szempontból mégsem fogadható el az 1945 előtti
történetírás ilyen egyetemes elmarasztalása. Az elfogulatlan és tárgyilagos szerzők között nem szabad megfeledkeznünk például a református
Zoványi Jenőről (én református részről Pokoly Józsefet is közéjük számítanám, de Zoványi is és az unitárius írók is más véleményen vannak);
Masznyik Endréről a lutheránus oldalról, Jakab Elekről unitárius oldalról
(s itt Jakab forráskutatásaira gondolok, nem pedig Dávid Ferencet aduláló
kijelentéseire), valamint Jenei Ferencről, Gerézdi Rabánról, Firtos Ferencről vagy Kot Stanislavról, akik szintén tárgyilagosan szóltak hozzá e
kérdésekhez, s akiknek munkássága nélkül Pirnát aligha írhatta volna meg
művét. Amennyire azonban tudománytalan megfeledkezni az említett
történetírókról, épp annyira hiba volna el nem ismerni Pirnát munkájának
értékét és történeti ítéleteinek elfogulatlanságát.
1945 után a történetírók újra felfedezték – részben lengyel, részben
nyugati példát követve – az unitárius történelmi mozgalmakat. Eleinte, a
sztálini időkben, népi radikális, sőt forradalmi elemeket véltek felfedezni
Dávid Ferenc és társai munkásságában. Olyan kiváló történészek, mint
Révész Imre (az ifjabb) és Makkai László, száznyolcvan fokos fordulattal
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Dávid magasztalói közé léptek s őt, mint az ún. plebejusi mozgalom hősét
emlegették. 255 Eredetileg Pirnát maga is úgy vélekedett, hogy „a lutheri,
kálvini és unitárius jelszavakkal induló mozgalmak ugyanannak az osztályharcnak a megnyilvánulásai”. 256 Különbséget tettek azonban a lutheránus, szász, gazdag, polgári, ún. patrícius világnézet, a debreceni református, részben meggazdagodott mezővárosi, részben a feudális patronátust kiszolgáló nézetek és az unitáriusok plebejusi és „forradalmi” ideológiája között. Ezek ismeretében még nagyobb elismeréssel értékelhetjük
Pirnát mostani tárgyilagosságát, mert ebben a művében megállapítja,
hogy (Esze szavaival): „ma már senki sem gondolja többé, hogy az erdélyi antitrinitárius mozgalom a magyar reformáció plebejus, társadalmi
változtatásokra is hajlamos balszárnya volt”. Pirnát azonban annyira tárgyilagos akar lenni, hogy a plebejusi elemektől teljesen elszakítja az unitárius mozgalmat, s azt az udvar és „néhány magyar és német-magyar
város” keretei közé szorítja. Ezt a „tárgyilagosságot” már szinte sokallja
is az olvasó. Rengeteg adatunk van arra, hogy az unitárius mozgalom
sokkal nagyobb területre terjedt ki, mint néhány város, amelyeket Pirnát
említ. Botár Imre és Kelemen Lajos például összeállították azoknak az
unitárius lelkészeknek és egyházközségeknek a listáját, akikről és amelyekről okmányszerű bizonyítékokkal rendelkezünk. Ezek az egyházközségek behálózzák a egész Székelyföldet, Alsó-Fehér, Szolnok-Doboka
megye, a nagybányai esperesség stb. területeit. Szászvároson is volt unitárius egyházközség, Lúgoson is, természetesen Kolozs- és Torda-Aranyos
megyékben is. Azt is tudjuk, hogy az 1578-ban tartott tordai unitárius
zsinaton, amikor pedig már Blandrata is és a fejedelem is nyíltan Dávid
ellen fordult, mégis – Dávid hívására – 322 unitárius lelkész jelent
meg. 257 Minthogy soha semmiféle zsinatra nem megy el minden lelkész, s
ráadásul 1578-ban az utazás nehézségeivel és Blandrata meg a fejedelem
haragjával is számolniok kellett, ennél jóval több unitárius lelkész működött. Unitárius és nem-unitárius történetírók legalább négyszázra teszik az
1578-ban szolgáló unitárius lelkészek számát. Ez körülbelül egyharmada
az Erdélyben akkor működő összes lelkészek számának, s jóval megha255

L. többek között Révész Imre „hozzászólását” a M. T. Akadémia 1953. évi nagygyűlésén. Makkai László: Dávid Ferenc és a népi reformáció Magyarországon. Természet és Tudomány. 1955. augusztus, 8. sz. Makkai Dávid Ferencet a kispolgári törekvések előharcosának mondja, de a „Fekete Ember”, Karácsonyi György parasztfelkelésével, illetve „ima-hadjáratával” is összeköti.
256
Irodalomtörténeti Közlemények, 1953. I-IV. összevont szám, 382. old.
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L. Blandrata levelét Paleologushoz. Idézve Borbély István: A Mai Unitárius Hitelvek
Kialakulásának Története. Első rész. Kolozsvár. Minerva Kiadó. 1925. 93. old.
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ladja a „néhány város” lelkészt tartó gazdasági lehetőségeit. Az a négy
(nem három, mint Esze írja!) lelkész is, akiknek eretnekségi perét épp
Pirnát tárta a nyilvánosság elé, szász területen kellett hogy működjék,
különben a szászoknak nem lett volna bíráskodási joguk felettük. Báthory
Kristóf is úgy akarta megtörni az unitáriusok hatalmát, hogy eltiltotta Dávid Ferencet eklézsiái látogatásától, zsinattartási jogát is csak Kolozsvárra
és Tordára korlátozta, míg a másik szuperintendensnek, a református
Thorday Andrásnak „mindenütt autoritása legyen az országban járni,
minden helyeket vizitálni..., sőt olyasféle valláson lévő papokat is
hortando, monendo, docendo, akit lehetséges az ő sentenciájára vonni, de
ne erőszakkal...” (1577. okt. 12-25-i tordai országgyűlés határozata.)
Hogy téríthetett volna Thorday unitáriusokat „az egész országban”, ha
csak néhány városban lettek volna?
Szerintem túlságosan tárgyilagos – mert túlkompenzált – Pirnát akkor
is, amikor teljesen kikapcsolja a plebejus balszárnyat az unitarizmus történetéből. A történetíró csak akkor érthet meg egy mozgalmat, ha azt
minden vonatkozásában megvizsgálja. Hogy a forradalmi s nevezetesen a
Dózsa-féle forradalmi eszmék tovább éltek Erdélyben s főképp Kolozsvárott, azt több forrásból tudjuk. Hogy Kolozsvár város hivatalos jegyzőkönyvének mottójául Izsák János jegyző (1518-ban) teljesen Dózsa ceglédi beszédére emlékeztető s akkoriban forradalminak számító sorokat írt
be („Isten előtt nincs különbség az emberek között; mert az isten a királyok és szegények atyját a földnek ugyanazon porából alkotta s mindenkinek egyenlően ad: a királyoknak ugyanannyit, mint a szegényeknek...”) 258, s hogy ezeket a szavakat sem utódai, sem a városi tanács tagjai
onnan ki nem vakarták, szintén a plebejus rokonszenv mellett tanúskodik.
Dávid Ferenc, a „vargafi”, ugyancsak forradalmi légkörben nőhetett fel,
hiszen a kolozsvári vargák céhe – jórészt faluról a városba költözött, azelőtt „cserző vargák” – 1512-től tíz évig tartó elkeseredett pörösködést
folytatott a vargák cserzési joga, a bástyákon és a főtemplomban igényelt
pozíciója s más kiváltságok elnyeréséért. Négy fórumon át harcoltak jogaikért, amelyeket azonban csak igen kis részben tudtak ekkor kivívni.
Hogy a kolozsvári polgárság élete végéig kitartott Dávid mellett, sőt Dávid melletti felléptével a fejedelmi haragot is kihívta, szintén azt mutatja,
hogy Dávid is megmaradt polgártársai mellett s osztotta felfogásukat ezen
a téren. Ha ifj. Révész Imrének Dávidot a „Fekete Ember”-rel összehozó
elméletét nem is fogadjuk el 259 – Zoványi cáfolata alapján 260 és történelmi
258
259

Idézve Kardos Tibor: A Magyarországi Humanizmus Kora. Budapest 1955. 375. o.
Révész Imre: Debrecen Lelki Válsága. 1561–1571. Századok, 1936. és Akad. Ért.
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bizonyítékok híján – (hiába elevenítette fel azt Makkai László, minden
újabb bizonyítás vagy Zoványi cáfolatára való hivatkozás nélkül), már
maga az a tény, hogy az unitárizmus igen elterjedt volt a falvakban is,
mutatja, hogy az ún. plebejusi elemeket az unitárizmus történetéből teljesen kikapcsolni hiba lenne. Makkai László is rámutat arra, hogy az
unitárizmus a török hódoltságban is főként a falvak népe között terjedt.
Esze is, aki pedig néhány sorral előbb igazat ad Pirnát leszűkítő elméletének, később megjegyzi (516. old.): „Azt hiszem, az antitrinitárius tanítás
mélyebb gyökeret vert a falvakban, mint gondoljuk, a magyar parasztság
racionális gondolkodása nem idegenkedett a teológiai racionalizmustól
sem akkor, sem későbben”. Egyébként, tudomásom szerint, Esze Tamás
éppen az unitárizmusnak a magyarországi török hódoltsági részeken való
elterjedéséről folytat kutatást, s Kanyaró Ferenc ismert művét 261 újabb
adatokkal készül kiegészíteni.
Ha nem is értünk azonban egyet ebben a részletben Pirnáttal 262, annyi
kétségtelen, hogy Pirnát tárgyilagosságához szó sem fér. Ahol véleményével nem értünk egyet, ott sem tárgyilagosságának hiánya, hanem inkább annak túlkompenzálása az ok. Ha az unitárizmus történetéből kikapcsolja a plebejus irányt, maga alatt vágja a fát, mert a marxista-leninista
ideológia követelményeinek megfelelően, őt a „misera plebs contribuens”
szerepe elsősorban kellene, hogy érdekelje.
Esze Tamás egyáltalán nem húzódozik Pirnát könyvének – talán nem
éles, de – kioktató hangú bírálatától. Hadd jegyezzük itt meg, hogy dr.
Esze Tamás a Református Egyház Tudományos Gyűjteményeinek főigazgatója és az Egyháztörténet című tekintélyes terjedelemmel és tartalommal megjelenő „egyházi történettudományi folyóirat” szerkesztője (a Református Egyetemes Konvent kiadása). Az is kétségtelennek látszik Esze
Pirnát könyvéről írt bírálatából, hogy sokat és behatóan foglalkozott az
unitárizmus történelmi kérdéseivel. Igen zavaróan hat azonban, hogy bírálata sokszor meglepő állításait egyáltalán nem dokumentálja.
Pirnát Antal németnyelvű könyvében azt a korszakot tárgyalja – 1571től, János Zsigmond halálától, kb. 1579-ig, Dávid Ferenc haláláig –,
Zoványi Jenő:Új történetírás. Keresztény Magvető. LXII. évf. 1940. 10-29. old.
Kanyaró Ferencz: Unitáriusok Magyarországon. Kolozsvár, 1891. 231. old.
262
Valójában Pirnát nem annyira „leszűkítő”, mint Esze állítja, mert nem annyira a területet, mint inkább az érdeklődők körét szűkíti le: „diese radikale Richtung sich in
Klausenburg und auf dem Territórium der Siebenbürger Komifate nur in den
abstrakfen theologisch-philosophischen Radikalismus des Geistigen, Schulmeister,
der gebildeten Bürger und Adligen ausserte”. (186. old.)
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amellyel történészeink eddig igen keveset foglalkoztak. Pirnát először
tanulmányozta át részletesen az 1136 lap terjedelmű Thoroczkai (amelyet
Thoroczkai Kovács Máté unitárius püspök, üldöztetés elől való menekülés közben, a hagyomány szerint a torockói vasbányában rejtőzködve írt)
és a 477 lap terjedelmű Lisznyai kódex (szerzője Lisznyai Gyárfás kolozsvári unitárius lelkész) adatait. Ezek a kódexek (kézírásos művek) a
Báthory-féle cenzúra-rendelet idejében születtek: minthogy nem volt szabad unitárius műveket kinyomtatni, kézírásos formában őrizték meg azokat s az unitárius diákok pénzt is szereztek maguknak az ilyen művek
további lemásolásával és az érdeklődők körében való terjesztésével. A
fenti okok miatt hosszú ideig még a gyülekezeti istentiszteleteken is kézzel írott énekeskönyveket használtak az unitáriusok. Az említett két kódex
azonban több olyan unitárius művet mentett meg számunkra, amelyeket
máshonnét nem ismerünk, így Sommer János, Paleologus Jakab, sőt Dávid Ferenc néhány munkáját is. E két kódex magánosok adományaként
került a kolozsvári unitárius kollégium könyvtárába. Básta XVII. század
eleji és Steinville 1716 évi, unitárius könyvtárakat felégető dühétől azért
sikerült megmenekülniük, mert ezekben a veszedelmes időkben még magánkézben voltak. Bár a kódexekről általában tudott a történetírás, mégis
Pirnát volt az első, aki bámulatos türelemmel és nagy tudással e két kódexet áttanulmányozta, s meglepő, új részleteket tárt belőlük a nyilvánosság
elé. Ez, valamint négy unitárius lelkésznek a nagyszebeni (ma állami)
levéltárban általa felfedezett eretnekségi pere alkotják tulajdonképpen
művének lényegét. Könyvének egész felépítése mutatja, hogy Pirnát is e
„felfedezéseinek” közrebocsátását tartotta fő céljának, s így Esze ama
kívánsága, hogy Pirnátnak meg kellett volna írnia az egész kor történetét,
kissé erőltetett, összefoglaló történetet a XVI. század unitárius mozgalmairól sokan írtak magyar, német, angol, sőt lengyel nyelven is, s Pirnát – ha
tovább is foglalkozni kíván ezzel a tárgykörrel – majd csak akkor fog öszszefoglaló történetet írni, ha elegendő új adattal rendelkezik ahhoz, hogy
az eddigieknél többet és újabbat mondhasson. Hasonlóképp erőltetettnek
kell minősítenünk Esze bírálatának azt a részét, amelyben az Erdélyben
élt külföldi unitárius gondolkodók életének részletesebb megírását hiányolja. A könnyen elérhető adatok birtokában ezt már többen megtették s
főképpen Borbély István 263. A tanácsok viszont, amelyeket Esze ad e kül263

L. különösen Borbély következő három művét: Unitárius Polémikusok Magyarországon a XVI. században. Kolozsvár, 1909; A Magyar Unitárius Egyház Hitelvei a XVI.
században. Kolozsvár, 1914; és a már említett A Mai Unitárius Hitelvek Kialakulásának Története. Kolozsvár, 1925.
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földi látogatók élettörténetére vonatkozóan, aligha válhatnak hasznára
akár Pirnátnak, akár más kutatónak. Sommerről például Esze azt állítja,
hogy Blandrata a németországi Pirnából hívta meg őt Kolozsvárra. Minthogy állítását nem dokumentálja, azt kell mondanunk, hogy téved. Borbély már rég tisztázta, hogy a Thorwächtertől felvetett gondolat Sommernek János Zsigmond felett tartott halotti beszéde egyik mondatának teljes
félreértéséből származik. 264
Sommer akkor már évek óta Erdélyben élt, először mint a brassói
Honterus alapította iskola (1544) igazgatója (1565-től), majd (1567 végén) Besztercére ment igazgatónak (amely állásban Dávid kezdte volt
nyilvános szereplését), s 1569 végén még ott működött. 1570-ben már a
kolozsvári unitárius iskola igazgatója lett. Közben annyira beleélte magát
az erdélyi, sőt magyar gondolatvilágba, hogy ékes latin distichonokban
megírta a magyar királyok történetét Szent Istvántól I. Ferdinándig, s más
műveket is írt. Alig lehetett volna hát ideje vagy oka, közben Németországba visszamenni.
Ugyanilyen értékű Esze megjegyzése Paleologus életének részleteire
vonatkozóan. Azok a források, amelyeket Esze Pirnát figyelmébe ajánl,
beható tanulmányok tárgyát képezték eddig is. Viszont számunkra újat és
a legtermészetesebbet, nevezetesen a vonatkozó görög irodalom áttanulmányozását Esze nem is említi. Pedig „Paleologos”-ról sokan és sokat
írtak Görögországban, ami természetes is, mert Paleologus görög eredetű
volt, Chios szigetén született, s irodalmi munkásságában is sokat foglalkozik szülőhazájával. Persze a görög forrásokban is akad tévedés, így pl.
a „Sokinos” (Socinus) viszonylatban, ahol nagybátyját gyakran összecserélik az unokaöccsével (Léliust Faustusszal), de ezeket a tévedéseket annak lehet tulajdonítani, hogy a görögkeleti vallásé kutatók nem vették
maguknak a fáradságot, hogy az antitrinitárizmus történetét áttanulmányozzák. Tisztázták azonban Paleologus származását és családi nevét
(ami „Iacob Palaiologos Limpidarios” és nem „Massilara”, amint Esze
írja), „Budnaios”-szal (Budny-val) való viszonyát, prágai egyetemi tanárságát, ott „Matthaios Kollinos” (Collinus) egyetemi tanárral való barátságát, a számára emelt emlékművet, Semler János jezsuita adatait stb., s
ismerik néhány, előttünk eddig ismeretien művét. 265 Esze felveti az ún.
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L, Borbély: A Mai Unitárius Hitelvek Kialakulásának Története. 47. old.
Különösen a következő munkákat találtam tanulságosaknak: K. N. Sathas:
Neohelléniké Philologia. Athén, 1868; G. I. Zolotas: História tész Chiou. Athén,
1926; D. P. Petrokokkinos: Khiaká Chroniká. VI. kötet. 1926., mely modern görög
nyelvre fordítja Paleologus Konstantinápolyról és Chioszról írott művét; Philippe
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„törökösség” kérdését is, vagyis hogy mennyiben befolyásolták az
antitrinitáriusokat a müzlim tanok. Itt azonban már meg sem kísérli a forrásokat megnevezni, Pirnátot azonban elmarasztalja, amiért erre a kérdésre nem tért ki. 266
Esze megegyezik Pirnáttal abban, hogy a múltban csak felekezeti érzékenységgel és elfogultsággal telt történetírók foglalkoztak az unitárius
történelem kérdéseivel, ő maga azonban hamarosan átalakítja bírálatát az
unitárius felekezetet támadó vitairattá. Hadd biztosítsam az olvasót, hogy
az én „felekezeti érzékenységemet és elfogultságomat” egyáltalán nem
bántja Esze támadása, sőt örvendek neki. A magyar unitáriusok kevesen
vannak, anyagi erőik korlátozottak, nyomtatásra alig futja, így hát a „nagy
világ” alig tudná, hogy létezünk, ha Esze és nagy elődei széleskörű nyilvánosságot biztosító támadásai fel nem hívnák reánk a figyelmet. Esze
csak követi azoknak a ragyogó neveknek hosszú sorát, akik református
részről az unitárius kérdéseket szívesek voltak újra és újra a nyilvánosság
elé vinni. Íme csak úgy emlékezetből, hadd említsek néhány nevet:
Pokoly József, a két Révész Imre, Ravasz László, Gagyi Sándor, Makkai
László, Cs. Szabó László, Tavaszi Sándor és most Esze Tamás. Persze,
még jó sokan foglalkoztak ezzel a kérdéssel református részről, mint pl.
Zoványi Jenő, Szász Károly, Vásárhelyi János (s én inkább ide sorolnám
Pokoly Józsefet, mint az előbbiek köze), ez utóbbiak azonban annyira
csak tárgyilagosságra törekedtek, hogy az előbbiekkel együtt emlegetni
őket: „phenomenológiai bűn” lenne. Egyszer majd érdemes lesz megvizsgálni a kérdést: mi ösztönzi a legkiválóbb református gondolkodókat arra,
hogy ilyen példátlan figyelmet szenteljenek az unitarizmusnak. Míg a
katolikusok ugyanis egyáltalán nem, a lutheránusok pedig alig és akkor is
baráti szellemben (pl. Masznyik és Szimonidesz) írtak rólunk, addig a
reformátusok többet foglalkoztak az unitárius kérdésekkel, mint az összes
többi magyar felekezet együttvéve – beleértve az unitáriusokat is. Esze
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Legrand: Bibliographie Hellénique, XV-XVI. siécles, VI. kötet. (Legrand a szerkesztő); Semler János jezsuita atyának említett művét, melyet 1756-ban adtak ki Prágában, s mely ma a vatikáni könyvtárban található, én magam nem láttam, csak a görög
források ismertetésében találkoztam vele.
A török—magyar viszony legismertebb kutatói ma: Niyázi Berkes (Berkes – magyaros hangzása ellenére is – török név), akit ugyan főképpen Ibrahim Muteferrika (erdélyi magyar, aki a XVII. század végén fogságba esett, felvette a müzlim hitet és a
török nyomtatás megteremtője lett) érdekel, de az ő révén tanulmány tárgyává tette a
magyar–müzlim összeköttetések kérdését is; valamint Tayyib Gökbilgin, az isztambuli egyetem tanára, aki a világháború előtt Magyarországon is végzett egyetemi tanulmányokat.
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azt mondja, hogy az antitrinitarius mozgalom „voltaképpen csak akkor
erőtlenedik meg, amikor az erdélyi református fejedelmi hatalom megtöri”, s „csaknem jelentéktelen egyházzá formalja Erdély nagy szellemi
forradalmát.” Talán a „református fejedelmi hatalom” eljárását látják
szükségesnek újból és újból igazolni? Vagy tálán az unitárius egyház
mégsem olyan „csaknem jelentéktelen egyház , mint Esze állítja s – legalábbis potenciális – veszedelem, melytől a reformátusokat óvni kell? S
miért éppen a reformátusokat? Miért nem aggódnak a lutheránusok vagy
a katolikusok az unitárizmus tényleges vagy potenciális veszedelmétől?
Vagy miért nem éreznek lelkifurdalást a katolikusok ha a reformátusok
érdeklődésének ez lenne az oka –, hiszen a Báthoryak, Basta es a Habsburgok legalább annyit üldözték az unitáriusokat, mint a református fejedelmek? Ezekre a kérdésekre annál nehezebb válaszolni, mert Szász Károly, Zoványi Jenő, Vásárhelyi János stb. voltak olyan jó reformátusok s
legalább annyira ismerték a vallásos hitre gyakorolt befolyások diagnosztikáját és etiológiáját, mint a másik csoport tagjai.
A „másik csoport” azonban csaknem teljesen egyforma stratégiához
folyamodik, amelyet ismernünk kell, hogy Esze módszerét jellemezzük. E
szerzők alapos tanulmány tárgyává teszik az unitárizmust s főképp azt a
részkérdést, amit operációs bázisul választanak. Egyikük sem felületes,
egyikük sem bocsátkozik bele olcsó vádaskodásba. írásaik kilencven százalékában nem fukarkodnak az unitáriusok vagy kiemelkedő személyek
értékének elismerésében. Az „összegezésében azonban mégis elmarasztaló a vélemény. Így például Ravasz László református püspök Dávid szónoki műveiről nagy részletességgel és szakértelemmel ír, tehetségét, sőt
bibliamagyarázó eszközeinek megválasztását is nagy elismeréssel illeti:
„összegezésében” azonban „a köznapi értelemben” vett ,,„csupa-ész emberének nevezi, aki száraz és terméketlen dialektizálással forgácsolta el az
életét. Hasonlóképpen járt el ifj. Révész Imre, aki Debrecen történetéről,
az újrakeresztelőkről és Dávidról írt ragyogó tanulmányt, Dávidot azonban úgy festette le, mint aki az újrakeresztelők fanatizmusával megihlette
a „Fekete Emberét „Ima-hadjárata” megindítására, s aki amolyan rajongó
volt maga is. (Zoványi megbotránkozva idézi Révészt, ahogyan az „örvénylő rajongásba sodródott Dávidról beszél, s őt „a chiliastikus rajongás
elvetélt alakjának” nevezi. Zoványi – már említett cikkében – meggyőző
érvekkel mutat rá Révésznek, a volt Zoványi tanítványnak és bámulónak,
nemcsak tévedéseire, hanem „rosszindulatára” is. Révész fenti megállapításai az 1936-ban megjelent, Debrecen Lelki Válsága című könyvében
találhatók, s igen érdekesen hasonlíthatók össze Révész 1945 utáni véle637

ményével Dávidról. Az 1953-as akadémiai „hozzászólásában” pl. Dávidot
„kitűnő humanista műveltségű teológus író”-nak mondja, aki „a maga
nemében legeredetibb magyar, de európai viszonylatban is párját ritkító
tehetség”.) Hogy a „csupa-ész ember”, a száraz dialektikában magát kiélő
Dávid, hogy lehetett ugyancsak fanatikus „rajongó” is, nem az én dolgom
megmagyarázni. Még olyan kiváló tudós, mint Horváth János sem tud
megszabadulni ettől a módszertől. Részletes és Dávid kimagasló tehetségét minduntalan kiemelő tanulmányát úgy írja meg, hogy abban Jakab
Elek kutatásait meg sem említi, sem a szövegben, sem a könyvészeti
részben, viszont Ravasz ledorongoló jellemzését iktatja tanulmánya végére. Ami körülbelül olyan eljárás, mintha valaki megírná Jézus életét, de az
evangéliumokra egyszer sem hivatkoznék, viszont végső jellemzésül
Celzus véleményét idézné. Ugyanezt a módszert követi Esze is. Ami
azonban Ravasznál a „csupa-ész ember” és Révésznél a „rajongó”, az
Eszénél annak bizonygatása, hogy az unitárius vallás nem vallás. Azt
természetesen meg lehet érteni, hogy Esze Tamás a maga felekezeti beállítottságában és lélektani beidegzettségei alapján az unitárius vallást nem
tartja vallásnak. Épp úgy, mint ahogy Széchenyi Istvánt is meg lehet érteni, hogy épp Esze felekezetéről és éppen Debrecenben így nyilatkozott:
„A katolikus hitvallást nem értem ugyan, de a reformáltat nagyon is értem: igen emberi szaga van”. 267 Nyilvánvaló, hogy a „legnagyobb magyar”, a maga neveltetése és lélektani szükségletei szempontjából Esze
vallását nem tartotta vallásnak. Széchenyi, akit még Szekfű is a „legvilágosabb értelmű magyar agyvelő”-nek tartott, nem kívánja a maga vallásos
meggyőződését rákényszeríteni az ország más vallású polgáraira. 1843ban a felsőházban pl. ezeket mondja: „Miután mi, mint törvényhozók
állunk itt, azon reménység fejében, hogy az emberiség, mely mindinkább
világosodásnak indul: a nagy istenhez ne csak szűk és egyes utakon, hanem mind a revelatiónak útján, mind a felszabadult gondolatnak
reformátiója mezején, mind más utakon fog közeledni a tiszta lélek – és
így reményeim, hogy ily mondások, a milyen a „Sola salvifica” (egyedül
üdvözítő) nem azon gyűlöletes értelemben fognak vétetni, hogy minden
más ember azért ki volna az örök üdvösségből rekesztve, hanem hogy
minden ember a maga útján küzdjön magasb lények felé, és ne egyedül a
maga vallását tartsa jónak”. (Kiemelés tőlem. Sz. S.) 268 Ha az immár egy
század óta folyó ökuménikus mozgalmakra gondolunk, valamint a máso267
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dik Vatikáni Zsinatra (amelyre mellékesen az unitáriusokat is meghívták
és igen kitüntetően fogadták) – azt kell mondanunk, hogy Széchenyi sokkal „modernebb” volt már 120 ével ezelőtt, mint amilyen Esze Tamás ma.
Túl a „felekezeti érzékenység és elfogultság” szempontjain azonban,
Esze egyaránt vét a „polgári” és „marxista-leninista” tárgyilagosság kívánalmai ellen. Egyrészt a vallás lényegének meghatározását illetően teljesen eltér mind az összehasonlító vallástudomány, mind a filozófia megállapításaitól, másrészt sokszor korábbi megállapítását is megcáfolja. Így pl.
azzal kezdi, hogy – szerinte – az „antitrinitárius” a legmegfelelőbb kifejezés _ „jobb szó híján” – a XVI. század unitáriusaira, mert „a magyar
antitrinitárizmus története nem mindig azonos az erdélyi unitárius egyház
történetével”. Sajnos, nem mondja meg, hogy ki és hol hirdetett olyan
antitrinitárius tanokat, amelyek nem foglalhatók az „unitárius” név alá.
Ha Egri Lukácsra vagy Arany Tamásra gondol, akkor kétségtelenül téved,
mert az előbbi Dávid paptársa volt megtámadtatása előtt Kolozsvárt, az
utóbbi pedig Méliusszal való ügye után lett paptársa Dávidnak, tehát területileg is Dávidékhoz tartoztak. Ugyanilyen joggal a Dávidtól kiküldött
Karádi Pált és társait is leszakíthatná az unitárius egyház testéről, amenynyiben legnagyobb sikereiket nem közvetlenül Erdélyben, hanem az akkor török hódoltság alatt álló vagy Ferdinándhoz tartozó területeken érték
el. Az unitárius egyházat különben sem nevezte soha senki „erdélyi unitárius egyháznak”, mint Esze írja, hanem „Magyarországi” vagy „Magyar”
unitárius egyháznak, ezek a nevek pedig kétségtelenül magukban foglalják mindazokat a területeket, ahol magyarok élnek. Azonkívül Dávidékat
kétségtelenül „unitáriusának nevezték még életükben s „unitaria religio”ról beszél pl. az 1600. évi léczfalvi diéta is – harminchat évvel korábban,
mint amikor, Esze szerint, „az erdélyi református fejedelmi hatalom megtöri” azt a mozgalmat, amelyet ő „antitrinitárius”-nak nevez „jobb szó
híján”. Ezzel szemben viszont, a ma „reformátusának nevezett egyházat
Dávidék korában senki sem nevezte reformátusnak. Kálmáncsehi mozgalmát „szakramentárius”-nak nevezték, Méliuszék a maguk mozgalmát
„katholikus”-nak. Dogmatikailag is távol állottak akkor a magyar reformátusok a később reformátusnak nevezett teológiától: „a reformáció helvét irányának műveit rendkívül felületesen, csak közvetett úton ismerték”
– írja ifj. Révész. Kálvinnal csupán egy magyar reformátor, Belényesi
Gergely lépett személyes összeköttetésbe – mondja Horváth János. Mégsem valószínű, hogy Esze a reformátusoktól le próbálná szakítani akár
Kálmáncsehit, akár Méliuszt, amint hogy természetesen, mi sem. Ezzel
szemben azok az antitrinitáriusok, akiket Esze le akar tagadni az unitáriu639

soktól, mind személyes érintkezésben állottak Dávidékkal, s sem ők Dávidot, sem Dávid őket nem tagadta meg mint eszmetársakat. A Szentháromság dogmájának tagadása jobban az unitárius egyházhoz tartozónak
mutatja azokat, akikkel Pirnát és Esze foglalkozik, mint az akkor még
kialakulatlan, de később a református egyházban egyesült tan-hirdetőket.
(Kálvinra, „mint a református szellem elsősorban mértékadó képviselőjére csak a XVII. század második felétől kezdenek tekinteni egyes magyar
teológusok”, idézi Szekfű a Magyar Történet III. kötetében ifj. Révészt. A
református egyház Kálvin nélkül viszont épp úgy elképzelhetetlen, mint
az unitárius egyház Dávid Ferenc nélkül.) Esze bírálata további részeiben
azonban elhagyja az „antitrinitárius” kifejezést is, s azt a „szabadgondolkozó” kifejezéssel helyettesiti. Tehát úgy látszik, mégis csak van – legalább is az ő használatára – „jobb szó”, mint az antitrinitárius. Azt azonban tudnia kellene, hogy Dávidék, akik nagyonis a bibliához kötötték
magukat, nem nevezhetők „szabad”-gondolkodóknak. S azt is tudnia kellene, hogy a „szabadgondolkozó” kifejezést Anthony Collins népszerűsítette „A Discourse of Free-Thinking” (London, 1713) című munkájában, s
hogy Collins, deista lévén, nemcsak hogy a Bibliához nem kötötte a maga
szabad gondolkodását, hanem egyebekben is – pl. a materialista világnézetben – Dávidéktól annyira különbözött, hogy őket csak összehasonlítani
is anachronizmus.
Úgy látszik azonban, hogy Esze még a „szabadgondolkozó” jelzőt sem
találja elég erősnek „az unitárius vallás nem vallás” tétel igazolására, mert
tovább is megy, kijelenti, hogy külföldről Erdélybe jött antitrinitárius hittudósok „mindannyian kalandorok voltak”. Minthogy pedig Dávid utolsó
tíz évében ezek a külföldi hittudósok nagy hatást gyakoroltak az unitárius
fejlődésre, könnyű belátni, hogy a sok kalandor tette „nem-vallássá” az
unitárizmust. Hogy mit ért Esze a „kalandor” kifejezésen, nem mondja
meg. Ezek a „kalandorok” azonban európai hírű tudósok, legtöbben nagy
hírű nyugati egyetemek híres tanárai voltak. Esze annyit megjegyez, hogy
„de lehet-e a XV. században más egy szabadgondolkodó, mint kalandor –
kérdezhetnénk némi megszorítással –, ha életben akart maradni, meg akart
élni, tanait és meggyőződéseit érvényesíteni akarta; számukra ez az egyetlen lehetséges életforma”. Ugyanezt azonban el lehet mondani e „kalandorok” sok kortársáról. Így mentette például életét Kálvin János, amikor
Franciaország egyik városából a másikba futott, hogy végül is Svájcba
„emigráljon”. Még az Institutiók két kiadását is álnéven (Alcuin, Alcuinus) adta ki. Campion Ödön Oxfordtól egészen Prágáig futott hasonló
okból, majd Angliában bujdosott álnéven, amíg Erzsébet poroszlói el nem
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fogták. Mint a királynő elleni összeesküvőt ítélték el, tehát a „kalandorsághoz” sokkal közelebbi okból, mint az unitárius tudósokat. Nem a szabad-gondolkozás, hanem a meggyőződésükhöz való ragaszkodás tette
mindannyiukat földönfutóvá, mint Plátótól Berdjajevig és Zarathustrától
Leninig annyi ezret és százezret. Akkor is, mint ma, eljött az idő, amikor
választani kellett: „Maradjak és eláruljam meggyőződésemet, vagy kitartsak elveim mellett, és meneküljek?!” (A halált magát senki sem „választja”, a vértanúság jön, mint az orkán, kiszámíthatatlanul a menekülők és
maradók számára egyaránt.) A történelem azokat szokta megörökíteni és
dicsőíteni, akik a meggyőződésük mellett maradtak meg. Akik viszont az
egyiptomi „húsos fazekak” mellett maradtak meg, rendesen „kalandoroknak” nevezik a menekülteket. A racionalizálás igen egyéni lélektani folyamat ahhoz, hogy a történelmi tárgyilagosság birodalmába beengedjük.
Az eszmék különben sem felelősek hirdetőikért. Ha az unitárizmus hirdetői valóban mind kalandorok lettek volna is, attól még az unitárius eszmék lehetnének igazak.
Ugyanígy tudománytalannak tartom azt a megállapítását is, hogy a
„kortársak azt is helyesen látták, hogy az erdélyi judaismus a nonadorantismus (Esze kiemelései) gyümölcse volt”.
Ahány tétel annyi tévedés, 1. A „kortársak” nem láttak semmi effélét.
A „kortárs” Borsos Sebestyén-féle Chronica (amelyet Nagy Szabó Ferenc
folytatott) pl. azt írja: „Szent Erzsébetben lakik vala egy főember, kinek
Eössi András vala neve, ez... addig olvasá a bibliát, hogy szépen kitalálá
belőlle a szombatos vallást...” 2. Az „erdélyi judaismus” az erdélyi zsidó
hitfelekezetek elfogadott neve, nem a szombatosoké, akiket akkor is, később is, szombatosoknak neveztek, nem judaistáknak. (Ha azonban Eszének igaza volna, hogy ti. az erdélyi judaizmus a non-adorantizmus gyümölcse, akkor elesik főtétele: „az unitárius vallás nem vallás”, mert a judaizmus-ról aligha állíthatja bárki, hogy nem vallás.) 3. Pirnát is elmondja, hogy a kolozsvári unitáriusok beszélgetése „Sámuel” zsidó hittudóssal
– Paleologus szerint – a zsidó hittudós „megtérítésével” végződött, aki
belátta, hogy az unitáriusoknak van igazuk (Catechesis Christiana).
Paleologus tehát nem „a judaismus útegyengetője”, amint Esze állítja,
hanem éppen fordítva: a judaismust akarja unitárius kereszténységgé „áttéríteni”. Amint hogy a muzlimokat is azért nevezi „Turci Christiani”nak, török keresztényeknek (De Tribus Gentibus). Esze szerint
„Paleologus tanítása a kereszténység, a mohamedánizmus és a zsidóság
lényegbeli azonosságáról” (s itt a „zsidóság” helyett „judaizmust” kellett
volna írnia, mert a „zsidóság” a zsidók összességét jelenti, nem a zsidók
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vallását) egyrészt „a judaismus útegyengetője”, másrészt azonban átvezet
az „antitrinitárius eschatalogia világába”. Nézetem szerint azonban Esze
itt is téved. Az említett három világvallás „lényegbeli azonosságát”
Paleologus „észokok” alapján állítja, tehát nem eschatalogikus alapon;
előtte már a firenzei Neoplatonikus Akadémia tagjai, is ugyanezt „fedezték fel”, s ők igazán nem voltak eschatalogisták; végül pedig a mai összehasonlító vallástudomány is ugyanezt állítja, teljesen tudományos elemzés
útján s nem eschatalogikus alapon. Ma már a nyugati kereszténység képviselői általánosan használják a „Judeo-Christian”, „zsidó-keresztény”
kifejezést a kereszténységre, amivel a kereszténységnek a zsidó vallásos
fejlődésen alapuló elemeit akarják hangsúlyozni. A muzlimok viszont
mindig elismerték adósságukat a zsidókkal is és a keresztényekkel szemben is.
Esze különben szereti a szuperlatívuszokat akkor is, amikor jót mond
az unitáriusokról. Azt mondja pl., hogy Paleologus két műve, a
Catechesis Christiana és a Disputation Scholastica „nemcsak az erdélyi,
hanem az egész nemzetközi antitrinitárius irodalom legértékesebb s egyben legművészibb alkotásai”. Ha már Paleologus műveit Servet, Sommer
és Dávid művei fölé helyezi – ami persze teljesen egyéni ízlésén múlik –,
nem volna szabad megfeledkeznie olyan munkákról, mint James
Martineau, William E. Channing, Ralph W. Emerson vagy Theodor Parker művei. Az ilyen általánosítások mindig tudománytalanok: nehéz
ugyanis, ha nem lehetetlen a különböző országokban és különböző időkben írott műveket egymással összehasonlítani.
Pirnát azonban nem cáfolja meg Esze könnyen cáfolható „bírálatát”.
Miért nem?
Elsősorban azért nem, mert Pirnát, mint jó marxista, sem nem unitárius
(nem is volt soha), sem nem vallásos ember. Hogy Esze támadja az unitáriusokat, az Pirnátnak teljesen közömbös vagy éppen jó: hadd marakodjanak a babonások! Én ugyan remélem, hogy Esze állításaira tett megjegyzéseim nem voltak telítve „a felekezeti érzékenység és elfogultság” fullánkjaival. Célom igazán nem Esze „ledorongolása” volt, mert hiszen,
mint már kiemeltem, az unitáriusoknak jó minden támadás s olyan kiváló
történészek részéről, mint Esze Tamás, egyenesen megfizethetetlen. Áron
is meg kellene vennünk, ha ingyen nem adta volna. A történelmi tárgyilagosság azonban s az a vágy, hogy e történelmi részletek tisztázását a magam szerény hozzájárulásával is elősegítsem, lehetetlenné tették, hogy
hallgassak.
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MÁRTON LÁSZLÓ
A visszavonulás évei 269
Granasztói Pál: Vallomás és búcsú, Magvető, Budapest 1961, 415 old.
A szerző a kihalófélben lévő és némelyek szerint kihalásra érett budapesti
polgárság egyik utolsó képviselője. A polgár kifejezéshez az utolsó évtizedekben annyiféle sértő jelző tapadt, hogy kellemes meglepetés, ha valaki önéletírásának legelején vállalja. A hol nagy-, hol kispolgárok ellen
induló boszorkányüldözésre az üldözöttek természetes, de a külső szemlélőnek mégis ellenszenves módon védekeztek. Jó esetben megtagadták
eredetüket, de sokan a hajtók közé álltak és polgárfaló igyekezetükben
mindig túltettek azokon, akik jogos vagy vélt sérelmeiket kérték volna
számon.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Márai Sándor volt az utolsó magyar író,
aki eredetének azzal szerzett megbecsülést, hogy vállalta a hozzá tapadó
ítéleteket és balítéleteket egyaránt, ellenfeleit őszinteségével és magabiztos bátorságával fegyverezte le. De Márai kassai polgár volt; nemcsak
egyéni sorsa alakult másként, mint Granasztói Pálé, osztályáé is. Ennek
ellenére, ha Granasztói regényt írna, nyugodt szívvel folytathatná a polgár
vallomásait budapesti változatban.
A Vallomás és búcsú azonban háromrészes, az íróasztalfióknak készült
önéletírás. Szerzője az építészeti szaklapokban, a Magyar Csillag és a
Válasz tanulmányrovatának hasábjain megszokta már a nyomdafestéket,
de csak kényszerű visszavonulásban jutott el oda, hogy énjéről más tárgy
áttétele nélkül, méghozzá a legközvetlenebb, egyes szám első személyű
formában szóljon. A több mint négyszáz oldalas könyv készültéről így
számol be: „Ez az írás visszavonulásban született akkor – az egyes részeknél jelzett években – amikor a szocialista realizmus ma már elismert
félreértésével építészetünket egy időre téves útra vitték. Ebben alkotó
módon résztvenni nem voltam képes, és az alkotásnak más lehetőségeit
kerestem.”
Az említett évszámok: 1949, 1952 és 1953 már önmagukban is elárulják, ki és mi kényszerítette Granasztói Pált visszavonulásra. Mostanában
egyre-másra, mondhatnók, gombnyomásra jelennek meg a Rajk ügy és a
Nagy Imre első miniszterelnöksége közötti időszakban meghurcolt,
bőrtöntjárt emberek élménybeszámolói. Granasztói könyve ezekkel már
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csak azért sem versenyezhet, mert kényszerű visszavonulásának napjait
csak futólag említi. Az elszenvedett méltánytalanság azonban másban is
különbözik az ÁVH áldozatainak sorsától.
Elsősorban abban, hogy a kirakatperek vádlottait – mint Szász Béla írja
– előregyártott elemként, hasznossági szempontok szerint válogatták ki.
Granasztói a maga hallgatag módján valóban ellenállt. Inkább vállalta az
állástalanságot s bizonyára a kenyértelenséget, mint hogy az ízlésével és
meggyőződésével ellenkező tervek kialakításában résztvegyen. Ismét tevékeny magyar építésznek nem mindennapi elégtétel lehet úgy tekinteni a
sztálinvárosi főutcára vagy a Dózsa György útra, hogy ehhez a nem éppen
épületes látványhoz semmi köze sincs.
A magyar polgárság eredendő bűne Granasztói szemében az, hogy saját szerepét csak húzódozva és túl későn vállalta. A dzsentrik unokáiból, a
pesti sváb kereskedők és a bevándorló zsidó polgárság származékaiból,
amelyhez a vajúdó népi értelmiség csatlakozik, kialakul ugyan egy európai igényű intellektuális réteg – de a szintézis elkésve születik, a csoportok pedig számra olyan kicsinyek, hogy tagjaik személyesen ismerik
egymást. A két világháború közötti világvárosi igényű Budapest a mezővárosok bélyegét is magán hordja. A második világháború apokalipszisét
úgyszólván egyetlen réteg sem látta előre – Szodomát sem egy, sem tíz
igaz nem menthette meg.
A túlélők tanúvallomásai erről mind megegyeznek. Granasztói éles tekintete és szókimondó igazságérzéke azonban néhány olyan jelenséget is
feltár, ami mostanáig nem csupán külső tilalmak, hanem belső gátlások
miatt is tabu maradt. Első párizsi útján még csodálkozva járta a körutakat
és bámulta a regény-olvasmányaira külsőleg hasonlító lakosokat. A két
világháború között sokan jártak Párizsban úgy, hogy sohasem hatoltak a
romantikus díszletek mögé, és hazatérve olyan szellemet hirdettek franciának, haladónak, amelyben mind a két elem előfordult ugyan, de igencsak
kevert, tisztátlan állapotban. Az újabb és újabb párizsi utasok pedig egyre
türelmetlenebbül követelték a francia fővároson Budapestről hozott illúzióikat.
Granasztói e dilemmát el nem kerülhette, de intellektuális tisztessége a
kritikus zökkenőn ezúttal is átsegíti.
„Én sem láttam már – írja – e párizsi társaságban a szellemi világ központját, csupán kereső, nyugtalan vagy éppenséggel üldözött emigránsok
gyülekezetét. Míg azelőtt hajlamos voltam ide kívánkozni, most szinte
visszarettentem ettől a gondolattól... Azt, amit kommunizmusról, trockizmusról Párizsban hallottam, hamar magamba temettem. Megzavart az
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is, hogy az éppen akkor lezajlott moszkvai perekben a trockistákat fasisztáknak bélyegezték. Élesen emlékezetembe vésődött az a nő, aki antifasiszta agitációra járt, kislányát nem engedte áldozni, s egyébként is kemény, határozott egyéniségű s modorú volt, a németek iránt izzó gyűlölettel viseltetett – sok alkati rokonságot éreztem benne azokkal a nőkkel,
akik itthon a fasizmusért, a németekért lelkesedtek, és a zsidókat gyűlölték. Politikai téren a párizsi út után sem láttam világosabban, csak azt
tudtam jobban, hogy hová nem tartozom.”
Granasztói a pártatlanságot, a jellemek és módszerek empirikus vizsgálatát olyan időkben vállalta, amikor az el nem kötelezettség veszélyesebb
volt, mint bármilyen állásfoglalás. Megtagadta, hogy olyan jelenségeket is
jobb- és baloldali kategóriába soroljon, amelyek együvé kívánkoznak.
Idegenkedett a világ holnaputáni megváltóitól, és az általános lelkesedés
közepette a mára vonatkozó illetlen kérdéseket tett fel.
A hova nem tartozom meghatározása a harmincas évek második felében a magyar értelmiség talán legégetőbb dilemmája volt. A megmaradt
művek és alkotók sora bizonyítja, hogy ez a pillanatnyilag kényelmetlen
pozíció az alkotó munka nagyobb válságait is elhárította. Granasztói Pál
szaktárgyát, az építészetet ember-központú elvek, történelmi vizsgálódás
során kialakult meggyőződés fegyverzetében közelíti meg. Magatartása
híven ábrázolja a pártatlanság és semlegesség különbségét. Rokonszenvvel szemlélte a Bauhaus mozgalom szélhámosságmentes, célratörő alkotásait – de a puritán sivárságot nem kívánta magyar talajba átplántálni.
Elutasította a magyarkodó középosztály zsalugáteres-muskátlis, népi gyökerűnek hirdetett rózsadombi villáit, és végül nevén nevezte azt a szovjet
építészetet, amely Mussolini pályaudvari architektúrájával vélte a jövő
emberét szolgálni.
Elutasító magatartása azonban nem szellemi renyheséget rejt. Utazások, olvasmányok és eszmecserék során kialakul Granasztói óvatos, de
határozott esztétikája, amelyet maga így foglal össze: „Egyre elevenebben
él bennem a görög templomok romjainak, a domború, érzéki, erőteljes
formáknak az emléke, amelyeket Szicíliában láttam... hozzájuk képest új,
modern épületeinket... sápadtaknak, hidegeknek érzem, mint a Holdat a
Nap mellett. Így hát a főkérdés, milyen legyen az igazi rend, amelyet meg
kell teremteni és amelyben előbb-utóbb igazán építeni, azt kőbe formálni,
megörökíteni lehet. Bizonyára itt is az alapokhoz kell visszatérni, csakúgy, mint az építészetben. Megszabni a legfőbb, az alaptörvényeket, és
hozzájuk a végsőkig ragaszkodni, értük a végsőkig helytállni. Minden

645

egyebet pedig: a részleteket, az élet mindennapos, kisebb-nagyobb dolgait
az emberek kisebb-nagyobb csoportjaira és főként az időre bízni.”
Granasztói Pál figyelmeztetése a sokrétű olvasóközönségnek, nem az
építész-szakma szűkebb körének szól. De e józanul érvelő, nagyképűségektől és szaknyelvi zsargontól mentes írás remélhetőleg az érdekeltek
figyelmét sem kerüli el.
A mindent, azonnal, egyöntetűen megoldó sztálinizmus emlékei a
könyvespolcokról és a képtárak faláról előbb tűnnek el, mint a magyar
városok arculatáról. A dogmák szigorú rendszere felbomlott, a nemzetközi tájékozódás is megkönnyebbült. Ha Granasztói Pálnak tanítványai
akadnak, talán nem kerül mégegyszer sor arra, hogy eszelős diktátorok
óhaját véssék, kőnél sajnos maradandóbb, emlékművekbe.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Tévúton 270
Galgóczi Erzsébet: Félúton. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1963. 221
oldal.
Galgóczi Erzsébetnek eddig csak rövidebb lélegzetű munkáit ismertem,
folyóiratokban megjelent elbeszéléseket, társadalom-elemző glosszákat.
Legtöbbször rokonszenveztem vele; íráskészsége, friss, eredeti stílusa
megragadott. Tehetséget és céltudatosságot éreztem a sok színt, megfigyelést magukbatömörítő, érzékeny mondatok között. Nem tagadom: volt
már rá eset, hogy meghökkentett, közhelyekkel, laposságokkal, rossz hatások nyomán született tévedésekkel. De tehetségét végeredményben nem
lehet kétségbe vonni.
Életrajzából megtudhatjuk, hogy 1930-ban született Ménfőcsanakon.
Középiskolát végzett Győrött, majd beállt vasesztergályosnak. Később a
budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán dramaturg szakon tanult.
Mikor a főiskolát elvégezte, elszegődött újságírónak.
Galgóczi Erzsébet városban érettségizett, gyárban dolgozott és Budapesten volt hírlapíró, mégis a falu írójának tekinthetjük. Az Új Írás egyik
legutóbbi számában kitűnő novellája jelent meg, amely tagadhatatlanul
bizonyítja, hogy ismeri a magyar falu életének szerkezetét, hagyományait
és mai problémáit. Ez azonban nem tükröződik elég meggyőzően az írónő
„Félúton” című kisregényében, amely a Magvető kiadónál jelent meg 5
300 példányban igen rosszminőségű papíron.
A védőboríték hajtókáján azt olvashatjuk, hogy az írónő kisregényét a
második kiadás előtt átdolgozta. Jó lenne összehasonlítani az első kiadást
a másodikkal, de nekem csak az átdolgozott kötet áll rendelkezésemre.
Vajon milyen változtatásokat eszközölt Galgóczi Erzsébet? A történet
bizonyos fordulatait írta át, vagy a bátran kritikus megjegyzésekből irtott
ki egy csokorravalót? Mert ezekben bővelkedik a „Félúton”. Bizonyára
kellemesen bizseregtetik ezek az életből ellesett „odamondogatások” és a
rendszer visszásságait bíráló megjegyzések a hazai olvasó szívét. Különösen a falusiakét. Azonban ez nem elég. A könyv ettől nem lesz igazán
meggyőző és végkicsengésében igazán hihető. Az utolsó oldal aljára érve
kedvetlenül tettem le a könyvet. Gyilkosság is történik – szokatlan jelenség a szocialista-realista irodalomban –, van a könyvben egy ellenszen270
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vesnek megrajzolt párttitkár is, de végül olyasfajta érzésem támadt, mintha az átlagnál valamivel jobban sikerült szovjet kolhoz-filmet néztem
volna végig.
Az írónő bátor. Szinte minden harmadik oldalon találunk egy-egy
olyan elejtett megjegyzést – bár legtöbbször a szereplők szájába adva –,
amelyet 1956 előtt nem lehetett volna kinyomtatni. De az az érzésem,
hogy ez is csak az új pártvonal sémáját követi, igazságok és féligazságok
kimondását az átfogó, nagy valótlanság hitelesebbé tételére.
Hiába mondja el az írónő, hogy Szent István napját senki nem nevezi
alkotmányünnepnek Magyarországon, és hiába szól így a történet folyamán az egyik paraszt a kocsmában: „Én guggolva is kibírom, amíg jönnek
az amerikaiak”, a szereplők listáját mégis így tudjuk elsorolni; jóképű,
ezüst- és aranykalászos fiatal gazda, tsz-t szervez, jót akar, nem egészen
bizonyos a dolgában – megölik. Aljas, piszkos, rongyos kulák – persze,
hogy ő a gyilkos. Mók elvtárs, a párttitkár gyomorbajos, 53-ban begyűjtési túlkapások miatt menesztették, de 56 óta újra ő áll a pártszervezet élén.
Aztán van derék párttitkár is: Drahos elvtárs, akit 56-ban majdnem halálra
ítélt a „lumpen elemekéből álló bíróság. Akad még egy-két jóravaló, bajuszos, öreg párttag: a lopást is elnézik. Egy tanyán él Regina nagyságos,
aki elcsábítgatja a csinos tsz-elnököt, likőrt iszik és ponyvát lop. A főalak
pedig a tűzrőlpattant agronómuslány, aki mindent mindenkinél jobban tud
és egyáltalán makulátlan jellem.
Néhány leírás és párbeszéd is a szereplő-lista sematizmusának jegyeit
viseli magán, pedig ez Galgóczi Erzsébetnél merőben szokatlan. Az új
agronómusnő megérkezése a faluba ugyanazzal az álbonyodalommal operál, mint a már említett kolhozfilmek. A szövetkezeti elnök tapasztalt,
öreg embert vár, amikor a csézával az állomásra hajt, de helyette hajdani
barátnője érkezik. A fiatalember nem tudja, hogy a lány az új agronómus,
a lány nem tudja, hogy a fiú a szövetkezeti elnök. Ez bizony nem valami
hihető. Ráadásul így írja le ezt a találkozót a máskor jóízlésű és mértéktartó Galgóczi Erzsébet. Így szól Dani: „Végtelenül örülök, agronómusnő”. Mire a lány arcát „halványan elönti a vér”, és megkérdi: „Kinek a
nevében örül?” – „Természetesen az Új Élet tagsága nevében” – hangzik
a válasz. Innen szószerint idézhetjük a leírást: „Milyen jogon? – kérdezte
a lány. – Csak mert kiküldték elém az állomásra? Ki maga? Én vagyok az
elnök – mondta Dani kajánul, és váratlanul belopódzott hangjába egy kis
büszkeség is.”
Ezután kölcsönös csodálkozás következik, majd így folytatódik az állomási idill:„Holnap reggel nyolckor találkozunk az irodán, elnök elvtárs.
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Megfelel az időpont? – Igyekezem – felelte Dani, a lány után nézett, s
megállapította, hogy milyen ,jó lába' van”.
Kicsit gonosz dolog, ilyen gyengén sikerült részt kiragadni, de sajnos,
épp ezek a gyengeségek húzzák kölöncként Galgóczi Erzsébet színvonala
alá ezt a kisregényt.
Miről szól tulajdonképpen a „Félúton”? Ha szabad, jól bevált könyvkritikai módszerei idézzük a kiadó pármondatos összefoglalóját, amely
ezúttal így hangzik: „Egy energikus, tenni vágyó fiatalember, Madarász
Dani a regény hőse. Fejében békességben megfér egymás mellett a szputnyik meg a kísértet. Győr megyében, az 1959-es nagy erjedéskor alakít
termelőszövetkezetet, főleg középparasztokból. Alig egy év után tragédiába torkollik az élete: kulák nagybátyja leszúrja őt férfikora delén, harmincnégy éves korában”. – Eddig a Magvető könyvkiadó munkatársának
elég sutára sikerült tartalmi összefoglalója. Ebből a pármondatos tájékoztatóból különösen az „1959-es nagy erjedés” meghatározás vall kiváló
stílusérzékre. Az ország parasztságának erőszakos, durva megfélemlítési
eszközökkel lefolytatott beterelését a termelőszövetkezetekbe „erjedésnek” nevezni, majdnem olyan ízetlen, mint az 1956-os forradalom sokáig
forgalomban volt elnevezése: a „sajnálatos októberi események”.
A kiadó munkatársa azt is megírja, hogy a szerző a leglényegesebbet
feszegeti; azt, hogy mi megy végbe az emberekben, hogyan formálódik
gondolkodásuk, magatartásuk. Sajnos, Galgóczi Erzsébet ezalkalommal
nem jutott el a történet szereplőinek igazi jellemzéséig. Úgy érezzük,
mintha külső tényezők lelkén száradna ez. Galgóczi Erzsébet bizonytalansága, erőltetettsége mögött kiadók, lektorok, főigazgatók és írószövetségi
elvtársak akadékoskodását sejtem. Talán azért volt szükség a két kiadás
közötti átdolgozásra. Elvégre a téma, a mai magyar falu problematikája
igen kényes, és az írónő hozzáértését valamint merészségét előző írásaiból már tapasztalhatták az illetékesek.
A legkevésbé kielemzett és legsekélyesebben bemutatott alak éppen az
egyik főszereplő, a rossz párttitkár lánya, a hihetetlenül makulátlan agronómusnő. Ilyen csak rossz szocialista-realista regényekben és amerikai
cowboy filmekben létezik. Miért nem mer Galgóczi Erzsébet kevésbé
tökéletes hősnőt faragni? Igaz, a derék mezőgazdász-kisasszony egy alkalommal, finoman ugyan, de följelenti a párttitkárnál azt, akit szeret, és
segíti, akit tehetségesnek tart: a fiatal tsz-elnököt. Vajon Galgóczi Erzsébet is úgy érzi, hogy ez a tökély végtelenül ellenszenves? Nem vagyok
benne biztos. Sokkal inkább hiszem, hogy arról az idealizált nőalakról
van szó, akit az írónő már többször megörökített műveiben: az iskolázott
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falusi hősről, aki mindig tisztán látja, milyen célok felé kell haladnia, és
milyen eszközöket kell használnia. Ez a hősnő nemcsak tisztán lát, hanem
állhatatosan szívós és kemény az élet minden területén. Az ilyen regényalakok pedig már a múlt században kivesztek. Egy megközelítően tökéletes hősnőt még csak elviselnénk valahogy, ha Galgóczi Erzsébet alaposan
bemutatná nekünk az illető arculatát, gondolkodásmódját. De a „Félúton”
földreszállt angyalát csak a zsinórpadlásról engedték le, épp ezért gyanakszunk, a glóriája is csak drótból készült.
A „Félúton”-ban találhatók azonban elsőrangúan megírt részletek és
kitűnő megfigyelések is. Az írónő gyakorlottan, jó arányérzékkel szerkeszt. Mi, külföldön élő magyarok különös örömmel ízlelgetjük a szépen
csengő tájszavakat is. – Hogy ősz felé elmúlik a lakodalmak, a „paciták”
ideje, meg hogy a kulák iszonyúan „taráta” ember.
Kár, hogy a bátor és szép mondatok nem felejtetik: az írónő megkerüli,
és több alkalommal egyenesen meghamisítja a problémákat. Nem rokonszenvesek a fekete-fehér beállítások sem. A bíráló mondatokat, amelyek a
Ludas Matyi „Le a bürokráciával” rovatában is nyomdafestéket láthattak
volna, nem ellensúlyozza például, amikor a ravasz kulákot az írónő így
beszélteti: „Nézd Katicánk, megtanulhattuk volna már, hogy amit a kommunista kormány a fejébe vesz, aztat meg is csinálja. Meghirdették, hogy
kiosztják a földet, hát nem kiosztották-e? Meghirdették, hogy államosítják
a gyárakat, államosították. Most meghirdették, hogy kommunizálják a
mezőgazdaságot, nyugodt lehetsz benne, hogy ezt is meg fogják csinálni”.
Szép annak az említése, hogy 1952-ben volt a legzsarolóbb beszolgáltatási év, de az már kevésbé szép, hogy amikor egy paraszt elmondja: a
szomszéd faluban egy napon egyszerűen kidobolták, hogy mindenki benne van a termelőszövetkezetben, hát ahhoz tartsák magukat, az írónő
megjegyzi: az agitáló brigád vezetője elvesztette a türelmét, mert „idegegesítették a rémhírek”. Igaz, hogy szó esik a fiatalok meneküléséről a
városba, és ezzel kapcsolatban a szigorúan tabunak tekintendő „nemzedék” kifejezés is elhangzik, de mi ez ahhoz képest, amikor a rokonszenves agronómusnő feljelenti a szövetkezet elnökét a forradalom alatti viselkedéséért, mire a párttitkár, aki szintén remek ember, elmeséli, hogy
népnevelők százaival gyúrta a járási székhely lakóit, hogy tegyenek eleget
a felsőbb pártutasításnak, és lépjenek be a tszcsébe. Gazdasági kényszert
alkalmazott, emelte az adókat, egy középparasztot, akit nem sokkal előbb
tüntettek ki, elkergetett a községből, mert nem akart belépni.
A történet bevezetőjében az írónő elmondja a könyv főhőséről, hogy az
elolvasta a népi írók regényeit, de magához hasonló fiatal paraszt embert
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nem talált ott. A „Félúton” szereplői, ha elolvassák Galgóczi Erzsébet
kisregényét, talán felismerik önmagukat, de egészen biztos, hogy nem
fogadják el magukénak a szájukba adott szavakat.
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JÁSZAI GÉZA
Útrahívás 271
Megyer József: Róma – A Város, ahogy én láttam. E. Gimenez, Madrid.
1963. 492 old.
Különösen ritka azoknak az alkalmaknak a száma, amikor művészettörténeti vagy művelődéstörténeti vonatkozású könyv lát idegenben magyar
nyelven napvilágot. Ennek kettős oka kézenfekvő, és jól ismert. Ismételjük el ezeket e helyen is. Egyrészt tehát az, hogy a haza területén lévő
műalkotások a száműzött kutatók számára úgyszólván teljesen hozzáférhetetlenek. Másrészt pedig a haza történelmi határain kívül eső, magyar
vonatkozású műalkotásoknak száma vagy jelentősége oly csekély, hogy
csak nagyritkán keltik fel az érdeklődők figyelmét. Az érdeklődés inkább
az idegen országok felé fordul. Ezeknél a feladatoknál azonban a magyar
íróra fokozottabb felelősség hárul: számba kell ugyanis vennie, hogy
mindaz, amit könyvének tárgyáról eddig különféle idegen nyelveken írtak, többé-kevésbé beolvasztásra vár. Ez persze nem kizárólagos feltétel,
például költői műveknél. Továbbá pedig arra kell válaszolnia, hogy mi az
a sajátosan új vagy újra jelentkező indíték, ami könyvének megszületésekor döntő szerepet játszott, ami tulajdonképpen létre hívta.
Megyer József az első feltételt elutasítja. Nemzedékek hosszú sorának
évszázados fáradozásait az időtöltés és bizalom kérdésevel hozza kapcsolatba. Az utóbbi kérdésre pedig így válaszol: „Ez a könyv egy római tavasz emléke. Megírásában segítettek régebbi utak is meg mindaz, ami
lelkünkben gyűlik egy életen át az Örök Városról. Rómának mindnyájan
adósai vagyunk. Én ezt a módját választottam, hogy valamit visszafizessek abból amit az Urbs olyan bőkezűen juttatott. Nem útikönyvet adok az
olvasó kezébe, csupán egy élményről teszek tanúságot”. – Könyve tehát
hálaáldozat, jellegét illetően pedig beszámoló vagy a szerző szavaival
„tanúságtétel egy élményről”.
Könyvének bevezetőjében azonban más jellegű szándékainak is hangot
ad: annak a gazdagságnak a kifejezésére törekszik, amelyet a Róma szó
foglal magában, és a várost nem megtekinteni, hanem megismerni indul el
útjára. Ebből a megismerésből alkotott Róma-képe pedig már elöljáróban
reményét élteti, hogy majd útrahívás gyanánt is szolgál. Szerénysége tehát ellentmondásokat takar.
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Ezzel az útrahívással kissé elragadtatta magát; a város megismerésére
nemcsak a magyar olvasót, ám a rómaiakat is szeretné könyvével felszólítani... „Mert erre nincs idejük a rómaiaknak. Reggel el kell olvasni az
újságot, le is kell menni kenyérért, aztán egész nap jönni-menni. Így meg
lehet ismerni a közlekedési hálózatot, a boltokat, ahol jól lehet bevásárolni, a kisvendéglőt is, ahol fettucine meg trippa, azaz metélt meg pacal a
különlegesség, de Róma maga csak egy nagy háztenger marad számukra,
amelyben el kell igazodniok.” Ez a pár sor jellemzésül is szolgál. Nem
szabadna azonban csodálkoznia a szerzőnek, ha a romaiak ezt a felületes
véleményt zokon vennék, és kiengesztelhetetlenül megharagudnának. A
büszkeségét mellén hordó turista magatartása szemléletében is kifejezésre
jut: „a pirostéglás rom közelről is szép”, de a Vatikán fala mellett sorakozó bérházaknak „csak a színe római, az a bizonyos narancsba játszó okker” (?).
A könyv hét nagyobb fejezetre oszlik, mintha formailag az egyhetes
idegenvezető kalauzok mintáját követné. Jellemzésül jegyezzük ide mind
a hetet: Ahol a város kezdődött; Az egykori Mars-mezőn; Templomok,
parkok, temetők; Túl a Tiberisen; Művészet, romantika, áhítat; Oázisok a
sivatagban; Róma körül Latium útjain. Már ezek a fejezetcímek is mutatják, hogy a könyv felépítése sem a helyrajzi, sem a történelmi áttekinthetőségre nem tartott igényt. Sokkal inkább a „szubjektív” kíváncsiságtól
hajtott, élvezet-vallású turisták szelleme vezérli Megyer József lépteit is.
„Ahol a város kezdődött” című fejezetben például a legfontosabbról megfeledkezik. Súlyos tévedés ugyanis Róma „kezdetet” a Piazza Veneziara
tenni, mert Roma sem ott, sem a fórumoknál, sem a Colosseumnál, hanem
egy Tiberis-parti hídfőnél vette kezdetét. A tévedések, pontosabban az
általános közhelyek hosszú sorára hivatkozhatnánk. A főbb fejezetek
éppúgy, mint az alcímekkel jelölt részek nem mutatnak szoros és ésszerűbb összefüggést. A különféle korok alkotásai szeszélyesen keverednek,
szemben a történelmi valóság törvényeivel. Ellentmondásokra így is bőven akadunk: a „Templomok, parkok, temetők” címszó alatt találjuk például Caracalla thermáit is; az „Oázisok a sivatagban” fejezetben pedig a
„Szent Lépcsőt”. Az áttekinthetőségnek ezt a hiányát mindenképpen csak
sajnálni tudjuk. E tekintetben egy szigorú lektori beavatkozás még segíthetett volna. Egy pontos név- és tárgymutató csak emelte volna a könyv
hasznossági értékét, eltekintve attól, hogy Megyer nem útikönyvet szándékozott az olvasó kezébe adni, mert a hasznosság, a szolgálat jegyében
születhet csak igazán érdemes „áldozat”.
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Szóljunk még Megyer József leíró módszeréről is. Meglepő, hogy a
„caput mundi”-nál, a császárok Rómájánál tovább elidőz, mint a pápák
városánál. A Szent Péter Bazilika felé közeledve így elmélkedik: „Elhatároztam, hogy ma jól megnézem a templomot, amit talán még senki sem
nézett meg alaposan. De nem érzem nagyon erősnek ezt az elhatározást.
Mert a Szent Péterbe mindenki belefárad.” (?) Ami ezek után pár oldalon
következik, azoknak a sportmérkőzéseknek a helyszíni tudósítóira emlékeztet, akik messziről nem jól látják a játékot, és össze-vissza mindenféle
mellékés dolgok leírásávál fokozzák a feszültséget....: „Egy pap éneklő
hangja hallatszik nagyon messziről (Tehát mégis csak nagy a templom.)
Michelangelo Pietája is milyen kicsi ebben a környezetben. Kopácsolás
hallatszik a kupola környékéről. A templomban csoportok vonulnak ideoda vezetőkkel, sokan maguk próbálnák tájékozódni. Bejáratok előtt emberek állnak és várnak sorukra: liftre, mely felviszi őket a kupolába, vagy
nyíló ajtóra, mely mögött a kriptába vezető lépcső kezdődik. A kincstár
ajtaját is sokan keresik. Az előrehaladást több helyütt korlátok akadályozzák. Ünnepre készül a templom. Elől a kupola alatt tribünöket ácsolnak
valami nagyobb pápai fogadásra vagy boldoggáavatásra. Némelyik kápolnába be se lehet menni. Raktárszerűen vannak ott felhalmozva padok.
A templom egy másik részé be van állványozva a boltozat magasságáig.
Látogatók részére hozzáférhetetlen. – Egyik gyóntató vidáman osztogatja
honfitársainak a búcsút, nagyokat ütve hosszú pálcájával a vállukra. Más
gyóntatószék előtt a páter külön táblán tudatja a bűnbánókkal, hogy öt
nyelven gyónhatnak nála. S közben csoportok állnak itt is, ott is egy-egy
cicerone körül, tekintetüket oda fordítva, ahova vezetőjük keze mutat.” A
helyszíni közvetítés tovább folytatódik. Ez a leíró mód az egész könyvre
jellemző.
A könyv záró (hetedik) fejezetében elhagyja Rómát és Latium útjaira
vezeti az olvasót. Ebben is a modern római ciceronék szokását követi, s
ezúttal sem Roma lelkéhez viszi közelebb az olvasót, hanem a jellegzetesen üzleti, idegenvezetői célok felé (Pl. Ostia). A város kialakulására és
fekvésére éppen a tengerrel és a környező tájjal szembeni közönye a jellemző. (25 kilométer választja el a tengerparttól és sem a középkorban,
sem később soha nem merült fel annak a gondolata, hogy a várost a tenger felé kiépítsék, hogy Róma így Pisa, Genova vagy Velence vetélytársa
lehessen a tengeren is. E tekintetben csak Mussolini idejében történt változás, ő építtette az első vasútvonalat Ostiaba: a fürdőzők és a hétvégi
kirándulók örömére.)
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Megyer József könyvének fogyatékosságairól és érdemeiről egyaránt
szólhatnánk még, de elégedjünk meg ennyivel. Érdemeiről már
máshelyütt elhangzott egy s más (Katolikus Szemle, 1963. 2. szám, 15253 old.); így ettől eltekinthetünk, nem mintha ezzel a feltétlen dicséret és
feltétlen szemrehányás fekete-fehér módszerének kívánnánk hódolni. Ha
ugyanis megkísérelnénk, hogy a könyv érdemeiről hosszabban szóljunk,
elengedhetetlenül szembe kellene helyezkednünk az eddigi ismertetésekkel, mert úgy látszik, hogy a legtöbb bíráló kritikai érzékével valami baj
van.
Végezetül: a könyv stiláris szempontból is sok kívánnivalót hagy maga
után, ami a közölt, rövid idézetekből is kitűnik. Az eddigi magyar nyelvű
Róma-irodalomra való utalásokról ismeretanyag s tájékozódási lehetőség
hiányában le kellett mondanunk. A szerző sem említ semmiféle forrást.
Megjegyzéseinket összegezve: O Roma nobilis ... ! – az áldozat füstje
foszladozva száll, és az útrahívás ereje nem eléggé meggyőző. Ha ez
utóbbi téren mégis betöltené hivatását, a fáradozás nem volt hiábavaló.
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MÁRJÁS VIKTOR
Szocialista szürrealizmus 272
Keszi Imre: Örvényes Csóri. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1963. 418
old.
Keszi Imre új regénye, az „Örvényes Csóri” hat, összekötőjellel egybekapcsolt a betűvel kezdődik: A-a-a-a-a-a. A tizenhetedik sorban kiderül,
hogy ez énekhang. A huszonyolcadikban, hogy fáklyás menetben felvonuló diákok énekelnek. A fejlemények is megerősítik az emberben azt a
benyomást, hogy új regényműfajt ismert meg: a szocialista szürrealizmust. A valószínűtlennek tűnő párosodást megkönnyítette, hogy a történet
1932-ben játszódik, az illegalitás idején, amikor a jövő építésének meg
nem voltak irodalmi szabályai, az elvi részt nem kellett túl élesen kirajzolni. Minthogy pedig a szerző kamasz-regényt írt, alkalma nyílott a diákromantika szárnyain elrugaszkodni a realitástól. A tartalom annyiban pártos, hogy riasztó képet rajzol a polgári társadalomról és sejteti a biztató
jövőt, amely a romjain felépül. A forma a szürrealizmus és a „nouveau
roman” technikáját váltogatva mozaikokra bontja a cselekményt, a jelenből átlép a múltba, aztán vissza. Hol a képzeletre, hol az optikai valóságra
támaszkodik. Stílusegységet az „Örvényes Csóri” huszonnégy fejezetében
nehéz felfedezni.
A regény egy gimnázium nyolcadik osztályos növendékeinek a története az érettségit megelőző hetekből a vizsga első évfordulójáig. Azzal
kezdődik, hogy a fiúk fáklyás menetben kivonulnak Budafokra, a KisDuna mellé, hogy áldozatot mutassanak be Csórinak, a képzeletük teremtette istennek. Útközben indulót énekelnek, amelynek két strófája így
hangzik:
Madárszárnyat tépegetünk,
macska bőrén ég a betűnk,
Csóri, búgó galamb, haj
Mindeneké szeretetünk.
Szeretettel megterhelten,
teveként a tengerekben,
Csóri, élő isten, jaj!
Így imádunk rendületlen.
272
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A tetthelyen máglyát raknak, és Helvey Ferenc, az osztály és a Csórihívők költője a rituáléknak megfelelően beszédet tart, aztán megfojtja az
áldozatot, a magukkal hozott kanári madarat. De mielőtt a tűzbe vetné,
előlép Gregor András, a vezér. Vért és velőt Csórinak - mondja emelt
hangon. De hol itt a vér és a velő a magunké helyett?
Kezébe veszi a madár tetemét, letépi a fejét, aztán a vérző csonkot
visszaadja Helveynek, aki deszkára helyezve, a máglyára dobja.
Az érettségizők a szertartás után újból énekszóval menetelnek a város
felé.
A következő fejezet színhelye egy fényképész műterme. Fekete táblán
arany betűk hirdetik: „Domovitz Tivadar császári és királyi udvari fényképész”. 1932-ben ez meglepő. Domovitz mester a diákokat, a Csórihívőket várja, érettségi tablót készít róluk. Közben elmagyarázza a segédjének, hogy minden diák ifjú hősnek akar látszani a képen. Mindenki a
saját eszményéhez akar hasonlítani. Ma Mussolini az alaptípus. Ezek a
diákok is: csupa ifjú, kezdő, de szépreményű Mussolinik. (Akad egy-egy
Ady Endre is, néhány Woodrow Wilson, Ramon Novarro és Sárosi Gyurka is. Domovitz mester, úgy látszik, elfelejtette, hogy Wilson 1924-ben
meghalt, de a magyar ifjak akkor sem igyekeztek hasonlítani rá, amíg élt.)
A diákok megérkeztek, a szürrealizmust most már a fényképész titkárnője képviseli. Rezsinke felvétel előtt minden diák elé áll, kérdez és jegyez. Neve? Lakása? Apja foglalkozása? Érettségi után mi akar lenni? Ír
verseket ? Romantikust vagy modern verset? Helveyvel el is szavaltat
néhány sort, amely így hangzik:
Földről felbőg ezer tulok
égből felel ezer tülök
Két kezemben csillag csülök
boglyatetőn így csücsülök.
Rezsinke, miután a meglepő költői terméket is feljegyezte, azt kérdezte
Helveytől, mikor volt utoljára szerelmes.
A vallatást a többiek se tudják kikerülni. Az adatokra ugyanis azért van
szükség, mert Domovitz mester mindenkiről jellemképet akar remekelni.
Nyilván az is rajta lesz, hogy a maturáns apjának mi a foglalkozása, hogy
ő maga mikor volt utoljára szerelmes, és hogy szeret-e táncolni. Az ember
tűnődik, hogy mivégre ennyi árnyalat, ha Domovitz úr legtöbbjükből úgyis az alaptípust, a kezdő Mussolinit óhajtja megörökíteni.
A következő fejezetek változatosak és mozgalmasak. Mindegyikben
más a környezet, mások a főszereplők. Így a Csóri-hiten élők minden
számottevő tagja premier plánba kerül és családi környezete is megeleve657

nedik. Sokszor a múlt is, mint Gregor Andrással, aki hetedikes korában a
csurgói gimnáziumból került az osztályba. A kevésszavú, lomha, de határozott somogyi fiú képviseli a pestiek között a józan paraszti egészséget.
Az akaratot, a tetterőt. Hamarosan ő lett az osztály vezére. A Csórikultusznak, amely ötödikes korukban csak országos „zrí”-nek indult,
Gregor adott igazi formát, tartalmat. Amint Keszi megállapítja, az időszerűséget az adta, hogy egy katolikus világnézeti folyóiratban megjelent
cikk szerint a nemzedékük elveszett, egytől-egyig züllöttek, erkölcstelenek, hisztériásak, hazafiatlanok, destruktívak, kozmopoliták. Cinizmusuk
megrögzött, gesztusuk a világgal szemben egyetlen folyamatos, nagy és
keserű köpés. A Csóri elnevezés – magyarázza Keszi – egy elveszőfélben
lévő generáció tudatosan megválasztott jelképe lett. Gregor megjelenésével adta át a hülyöngés korszaka a helyét a kiérett Csóri-kultusz történelmi periódusának. Csórit istenükké avatták és Gregor lett az ő prófétája.
De íme, egy másik főpap, Kurta István, mint a Csóri-mozgalom történésze és reklámfőnöke, az ifjúságot becsmérlő többszáz cikket gyűjtött öszsze, ő alakította ki a „nemzedéki köpés” szertartását, amelyet a Csórivallás rituális gesztusaként gyakorolt. Amikor tehette, mindig nagyot,
keserűt köpött, kötelességtudóan és egész évjárata képviseletében. Az
apja különben dologtalan polgár. Anyja éjjel-nappal félholtra zongoráztatja a nyolc éves kislányát, hogy művésznő legyen, és minél előbb sokat
keressen. Az egyik idősebb lánynak, Gabinak a szépsége a foglalkozása.
A másiknak, Lilinek is, de annak mellékfoglalkozása is van: állástalan
színésznő. Kurtáéknál örökké ételszag és ordináré szavak röpködnek a
levegőben. A hölgyek találkákról jönnek vagy találkákra mennek. Kurta
István, a Csóri-vallás reklámfőnöke nővérei barátaitól kapja a zsebpénzt.
Íme, a polgári realizmus.
Egy másik jelenetnek a nagyorrú, rövidlátó, ügyetlen Ringvald a hőse.
A szerző fölényesen, de rokonszenvvel bánik vele, mert – mint írja – őt a
megaláztatás lehetőségének örökösen jelenvaló érzése sodorta a Csórihívek közé, hogy legyen istene, akiben egyenrangú mindenkivel.
A kétbalkezes, szórakozott, de okos, a csúnya, de mulatságos Ringvald
a regény legjobban megrajzolt alakja.
A fejezetek laza összefüggésekben követik egymást. Egyik-másik csak
arra szolgál, hogy éreztesse a társadalmi hátteret, az erkölcsi légkört,
amelynek – a szerző szerint – egyik természetes képlete a Csóri-kultusz,
az elveszett nemzedék riadt mozdulata egy szalmaszál után. Jellemző
eset, hogy egy nyugalmazott postafőtanácsos rá akarta bizonyítani a villamosban a nagyorrú Ringvaldra, hogy jegycsaló. Pofon is ütötte a sze658

rencsétlent, holott megvolt a jegye, csak a szokott ügyetlenségével nem
találta. A nagyon katolikus és erényes Gedulyt, aki mindig a lovag szerepét játssza, beugratják egy nőhistóriába, és nevetségessé teszik. Ebből
különös fejlemények sarjadtak. A póruljárt Geduly szemrehányást tett
Helveynek, hogy csak vele, a gyenge kukaccal mer hősködni. Ha Helvey
igazán olyan „nagyfiú”, mint amilyennek mutatja magát, bizonyítsa be.
–Bebizonyítom, akár Tordával szemben is. Itt a kezem rá – mondja a
hiúságában megsértett Helvey. És nemsokára valóban belep az osztályba
Torda Dénes, az osztályfőnök. Irodalomtörténeti órát tart. Az érettségi
tételek közül az összefoglaló nagy kérdéseket ismétlik. Helveyt, az egyik
legjobb diákját szólítja fel, hogy foglalja össze a Csíky Gergelyről tanultakat. Geduly alig bírt az örömével, mert tudta, hogy Helvey most beugrik
a hősködésbe.
– Csiky Gergely – kezdte Helvey – Pankotán született 1842-ben. Teológiai tanulmányait Pesten és a bécsi Augustineumban folytatta. De mégsem lett jó pap belőle, mert nem holtig tanult. Viháncoló hajlamai kitörtek, és zebra lett belőle ...
– Micsoda? – hüledezett Torda tanár úr.
– Zebra – ismételte Helvey. Ahogy mondom. Zé, e, b, er, a.
– Micsoda? – ismételte Torda a kérdést, és fenyegetően közelebb lépett.
– Zebra. Equus zebra. Harántcsíkolt pepita ló. Zebura fakó. Afrikában
élő emlősállat.
Torda azt hitte, hogy Helvey megkergült. Kedvencét, Gregort szólítja,
aztán a legjobb tanulókat. Mind szolidaritást vállal Helveyvel és megerősíti Csiky Gergely zebra mivoltát. Torda felüvölt: ez megint Csóri, az a
vadmarhaság! Tévedett. Pár héttel az érettségi előtt ez a szürrealizmus.
Torda szigorú megtorlásra készült, de a fiúk majálist rendeztek a hegyekben, amelyen Torda is megjelent, és a zebra ügy hullámai elcsendesedtek.
A diák-majális leírása elsőrangú írói munka. Csupa megfigyelés és jellemző erő. Keszi ügyesen felhasználja az alkalmat, hogy amikor a fiúk, a
családtagjaik, a tanárok is egyszerre vannak színen, világossá tegye a
személyi viszonylatokat, amelyek eddig homályban maradtak. Így tisztázódik, hogy Helvey ideálja, Vanda, egy vezérigazgató leánya, őt csak
pajtásnak tekinti, de Torda tanárral való kapcsolata sokkal szorosabb. Itt
lép előtérbe Fajtusz Gábor, a munkásárva, a nép gyermeke, aki okos, komoly, aki jóindulattal ítéli meg osztálytársait, főleg Helveyt, de nem veszi
komolyan a Csóri ügyet, ő más úton várja s reméli az elveszett nemzedék
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megmentését. Sem ő, sem Keszi nem mondja meg, de sejteti – hogyan. A
majálison bomladoznak és szövődnek a baráti és szerelmi szálak. Ott válik bizonytalanná, nyugtalanítóvá Gregor András masszív és egészséges
vidéki figurája.
A majális után az események tempója meggyorsul, a légkör feszültséggel telik meg, közeledik a vihar. Helvey, aki imádja szüleit, megtudja,
hogy bálványozott apja Kurta István nővérével megcsalja az anyját, aki
halálos beteg. Gregorról kiderül, hogy olyan vonzalmat érez egy magántanuló, a szép Czeisler iránt, hogy beteges képzeletében Csőórit, az istent
benne látja megtestesülni. A gazdag fiú kineveti, lenézi, barátaival kelepcébe csalja, leitatja, és nevetségessé teszi. Gregor kutyahűségű fegyvernöke, Gallovszky, hogy bosszút álljon, kis gimnazisták segítségével elrabolja, félholtra veri, és gúzsbakötötten a vasúti sínekre fekteti Czeislert,
akit csak az utolsó pillanatban tudnak megmenteni. Botrány, vizsgálat, de
az igazgatói konferenciát egy másik, még súlyosabb ügy is foglalkoztatja.
A detektívek a lakásáról elviszik a rokonszenves Fajtusz Gábort, mert egy
illegális kommunista akcióban vett részt. Ugyanakkor Helveyt is, aki véletlenül akkor ment hozzá látogatóba, amikor a detektívek házkutatást
tartottak nála.
Gallovszkyt, Fajtuszt, Helveyt letartóztatták. A többieket, Torda segítségével, érettségire engedték. Gregor még egy utolsó Nagy Áldozást rendez éjjel a Gellért hegyen, liturgikus formák között, amelyen megölik
Csórit. Másnap Gregor is végzett magával. A nagy kalandnak vége: Csóri
isten és a prófétája is meghalt.
A fiúk az érettségi első évfordulóján összejövetelt tartanak. Ez az epilógus. Az egy év alatt sok minden történt. Helvey anyja meghalt, ő maga,
miután ártatlansága kiderült, ősszel letehette az érettségit. Most Fajtusz
tanácsára külföldi egyetemre készül. Fajtusz félévet ült, nem kerülhetett a
műegyetemre, egy kis vegyészeti üzemben dolgozik, de most még inkább
tudja, hol a jövő. Gallovszkyt a Czeisler ügy miatt öt évi börtönre ítélték.
Torda tanár urat, aki a nagy zavarokban a fiúk pártjára állott, áthelyezték
Berettyóújfalura. Ringvald nem filológus lett, hanem újságíró, és ő is,
mint Helvey, tartja a barátságot Fajtusszal. Kurta István, Csóri reklámfőnöke jogász, de inkább gyanús alkalmi üzletekkel foglalkozik
Vacsora után a fiúk még fáklyát gyújtanak, és mégegyszer utoljára rákezdik: – Messziről és sokféle földről gyűltünk mi össze, Csóri – aztán
eloltják a fáklyákat, és isznak. Már se Csóri, se Gregor.
Ez a beszámoló távolról sem adja vissza a 418 oldalas regény bonyolult mesefonalát. A hangulatát, ízét még kevésbé. A történetnek annyi ága
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van, ahány szereplője, összehajlanak, elválnak. Együtt, de külön is élnek.
A fővonal legkevésbé, akkor se világos, ha előtérbe kerül. A Csórikultusz erőszakoltnak tűnik. Még diákromantikának is nehezen hihető. De
mint történelmi termék? Amelyet a 17-18 éves ifjak 1932-ben komolyan
vesznek? És Gregor, a vezér, a súlyos, komoly parasztsarj, aki a Csóri
istenséget azonosítja Czeislerrel? A kisfiúk gyilkossági kísérlete, a fényképész-vallatás, a zebra ügy éppen az érettségi előtt? Nem, ez nem korrajz, nem kamaszlélektan, hanem kalandregény, sok hú, de ugyanannyi
túlszínezett epizóddal. A regény politikai irányzata félreérthetetlen, de
formájában mérsékelt, nem agresszív propagandatermek. Keszi Imre igazi
írói értéke az elbeszélés, a hajlékony, kifejező, színes, néha túlszínes stílus. Alakjai elevenek, pointilista modorban, apró ecsetvonásokkal újból és
újból rak reájuk egy-egy jellemző vonást. A nyelve a leíró és szatirikus
részletekben jobb, megbízhatóbb, közvetlenebb és stiláris értelemben is
szellemes. A drámai és lírai részletekben kissé bőbeszédű, sokszor fárasztóan mesterkélt, melodizált. A könyv annyiban bátor írói teljesítmény,
hogy nyugati értelemben modern és technikájában, ha nem is hibátlan, de
figyelemreméltó kísérlet.
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Horváth Elemér: A mindennapok arca. Versek 1953–1962. Anonymus.
Róma, 1962.
Kibédi Varga Áron: Kint és bent. Occidental Press. Washington, 1963.
Parancs János: Félálom. Magyar Műhely. Párizs, 1963.
Gyakorlata vagy elmélete volt előbb? Annyi bizonyos, hogy fiatal magyar
költők műveit korszerű szerkesztőnek, kiadónak nyakló nélkül kell közölnie. Ex oriente lux: mint annyi java haladó életünknek, ez is a szocialista
tábor, pontosabban a magyarországi kommunista irodalomszervezés vívmánya. Az otthoni költődagály magyarázata ugyanis nagyon egyszerű.
Hazánk soha-nem-volt távlatokat biztosító Felszabadítása, majd
méginkább a Fordulat Éve legszélesebb utat költészetünk dolgozol előtt
nyitott. Aki addig is benne volt az irodalomban, azzal már nem sokat lehetett kezdeni. Az időleges elnémítás, átnevelés, megvétel tökéletlen eszköz. Friss vér kell ide. Jöjjenek hát a fiatalok. Velük nem sokat kell teketóriázni. Írni akarsz? A szocialista társadalom megbecsüli íróit. Ha a marxizmus eleve nem zárná ki egy kiváltságos osztály képződését, szinte meg
az egyszerű dolgozóknál is jobban élhetnél. De lehetsz idealista is. Szétrobbannál, ha beléd fojtanák a szót? Csak folyvást, folyvást. Új életünk
igenlése persze elengedhetetlen követelmény. Hiszen a kezdő költők első,
gyámoltalan lépéseit irányító édesanya, a Párt, sokszor még így is csalódik fiaiban. Mert aki a beléptidíjat egyszer megfizette, az, odabenn már
emancipálódhat. Ha a közöltetés eléggé megnövelte tekintélyét – méltán
vagy méltatlanul, az most mindegy – módjával a lelkiismeretét is hallathatja olykor vagy – mire ne volna példa? – olvadást szimatolva új lóra
tesz. Így a fiatal költők szocialista szektorának állandó lemorzsolódásával
kell számolnunk. De nincsenek-e újabb fiatalok? Jöjjön hát az ifjú sereg
Ha tolla nincs, pihével is jöhet. Jön is. A beléptidíjat leszúrja szépen. Hanem csipogni aztán mégsem úgy csipog mind, ahogyan kellene. (A régi
átkos rossz világban is akadt pap olyan, aki a klérus költségén tanult ki,
de aztán ki is tanult az Egyházi Rendből. Noha tán olyat sem kellett sokáig keresni, aki, ha már a tandíjat elfogadta, arra az életre, tisztességből,
pap maradt.) A Párt azonban legyőzhetetlen, mert mindig lesznek irodalmi kispapok. Évjárat is van minden évben egy. S a végeredmény: a ma273

Megjelent az Új Látóhatár 1963. évfolyam 4. számában.
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gyarországi irodalmi lapokban és verseskötetekben kinyomtatott költemények javarésze voltaképpen közölhetetlen.
Igen ám, de okos magyar van külföldön is. Mert ni, mit mondott két jelentéktelen emigráns költőről írt bírálatában Cs. Szabó László már négy
evvel ezelőtt: „...a fiatalok megjelenése erélyes szervező kezet érdemel s
kiván, máskülönben világtagadó daccá romlik szívükben az érzés, hogy
otthon maradt költőtársaik ... valahogy kiadáshoz jutnak a sorvasztó rendszerben is, az ő elszánt választásukért ellenben kallódás az egyedüli fizetség.”
A bujdosás valóban elszánt vállalkozás, de – akár az otthonmaradás –
csak lehetőség révén a fejlődésre vagy a rothadásra, önmagában még korántsem érdem. S ha az volna is, nem gyöngécske verseink kiadásával
kéne jutalmazni. E véleményemmel azonban meglehetősen egyedül vagyok. Sokan, akik a megalkuvást mindig bölcsességnek hiszik, nyilván
most is a fejüket csóválják: miért e hév? A rossz vers közölve is rossz
vers – előbb vagy utóbb úgyis elfelejtik.
Ekként tekintve, persze, minden mindegy. A jó és a rossz vers között
sincs nagyobb különbség, mint az élet és a halál között. De aki beletörődött abba, hogy ezt az egy életet komolyan vegye, azt a rossz költők is
bosszantják, és nemcsak magáért. Mert a rossz vers – az értő elemezve, az
értetlen nem tudva szenvedi – kedvetlenséget, talán még szorulást is okoz,
a közízlést rontva pedig mind több és több rossz vers születését és megjelenései segíti elő. Mert a tudatlan szenvedőt nem okosítja a baj. A tapasztalat bizonyítja, hogy a költők helyét az újkori társadalomban közöltetésük ténye és gyakorisága, valamint a róluk közölt bírálatok szabják meg.
Régebben azt mondogatták, hogy akinek az Isten hivatalt adott, annak
észt is adott hozzá. A mai olvasó meg úgy gondolkozik, hogy a közléshez
jó verset is kap a költő. S ha jó verset éppen nem is, jó kritikát minden
bizonnyal. Mert ha fanos ebnek gubás eb a társa, a fűzfa-költőhöz botfülű
bíráló hogyne akadna? S ha még csak botfülű volna! De többnyire lelkiismeretlen is. Méltó társa a szerkesztő, akinek ízlése vagy bátorsága nincs
a költöncöt és kritikusát kituszkolni a színről. A költönc szó Gyulai Pálé,
aki több mint száztíz éve így szólt a „Hölgyfutár” poétáihoz: „Csak rajta!
Támadjatok föl, ti félreismert lángeszek, kiket a szerkesztők kegyetlen
önkénye megölt! Most boldogabb idő derült fel: van lap, mely titeket szívesen fogad s az utókor igazságát akarja kiszolgáltatni. Elő, elő, ti iskolás
gyerekek, kik a padokra vágjátok ki a verslábakat, s ujjaitokon számláljátok a szótagok számát! A ti korszakotok jött el: van lap, mely a közönség
elé vezet, hogy a világ szeme előtt nőjetek szörnyű óriásokká.”
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A „Hölgyfutár” szerkesztőjéhez pedig ezzel a szelíd kérdéssel fordult
Gyulai Pál: „Barátja-e ön az ifjúságnak, midőn hiú és önhitt viszketegség
szülte ír-dühének, mely miatt később önmaga előtt is pirulni fog, ily tág
tért nyit és haszontalan időveszteségre lelkesíti?”
De nem az emigráció irodalmi lapjaival akarok foglalkozni. Még
azokkal az emigráns költöncökkel sem, akik egyre-másra jelentetik meg
satnya köteteiket, olyik már a harmadikat, és talán nem is sejtik, hogy
Gyulai Pál – hadd idézzem mégegyszer, utoljára – egy Győrfi Gyula nevű
költőről szólva róluk is, nekik is üzent: „Győrfi fejlődésének még első
stádiumát éli, s erre sokkal alkalmasabb tért nyújtanak a divatlapok hasábjai, mint önálló füzetek. Ezeket nagyobb igénnyel vészig az ember kezébe, s nem elégszik be a tehetség némi jeleivel, hanem határozott költői
egyéniséget keres. Vajha ezt meggondolnák mások is és ne sietnének füvében aratni le gabonájokat.”
Csupán három kötetről szólanék: Horváth Elemér, Kibédi Varga Áron
és Parancs János verseiről. Azért veszem éppen őket elő, mert közel állottak vagy közel állanak az Új Látóhatárhoz, egyik-másik művüket az én
gondozásomban kenték föl a nyomdafesték kenetével, s így velük es olvasóikkal szemben némi személyes felelősséget is érzek.
Hadd kezdjem Horváth Elemérrel, akit másik két társától nemcsak költői kiválósága különböztet meg, hanem az is, hogy fejlődésében folyóiratunk nem játszott szerepet, csak közölvén őt, a műveinek kijáró tisztelettel. S ha magunk már nem tolakodhatunk melléje, köszöntsük mindjárt a
római Anonymus kiadót, aki ezt az inkább elvonulni mint ágálni kész
költőt a tartózkodásához illő vékony, de tartalmas kötettel kiszolgáltatta
az olvasóknak.
Boldog könyv, mely a keserves kritikust is jókedvű olvasóvá fiatalítja!
Magam, igaz, kritikus nem vagyok, de olvasni mégis egyre nehezebben
olvasok. Kintről is nyelt, bentről is szivárgó szomorúság, sorvasztó gondok, pangó kedv, őrlő lustaság, a sok sulyag és fogyaték mind bizalmatlanná tesz a hiúsággal sarkantyúzott képzelet erőltetett ágaskodásaival
szemben; csak a tényeket tartanók beteg kezünkben, követ, virágot,
gyermeket, és az álmatlanság csendjéből nem költött mű, nem regény
riasztja tova emlékeink Erinnys-hadát, hanem egy régi szótár csodálatosan egymás mellé csöppent gránát és türkiz szavai, baranyai népszokások
és növénytanok, vagy vérrel írott emléksorok arról, hogy a megvénült
hóhér ügyetlenül csapta le Zsigray fejét, meg hogy az árva, ősz Batsányinak Linzben az ágya sem fért a falhoz a körös-körül rakott könyvek miatt.
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Ámbár az is meglehet, hogy nem költészet az, mely mindezzel nem állja a versenyt. A modern költészetnek csak akkor van a nyomdafestékhez
joga, ha érzéki és érzékletes valóság, ha pontos, ha pars ugyan, de mindig
pro toto, ha szótárnál titokzatosabb rendbe rázza a szakadatlanul változó,
lobot vető, meg újra kialvó szavakat.
Mielőtt az íróasztalhoz ültem, mégegyszer elolvastam Horváth Elemér
kötetét. Életének 21. és 30. éve között írt 48 versét olvastam végig. Megültem szép csöndben az erkélyen, noha mostanában olyan idegesen keringek szobámban föl s alá, hogy nem egyszer hányingerem támad.
Vagy talán nem így kell kritikát írni? Szerintem a jó vers első ismérve
mégis csak az, hogy végig tudjuk olvasni. Azután aztán fecseghetünk,
nagyképűsködhetünk, párhuzamokat vonhatunk. Horváth Elemér jobb
verseinek rokonságát én például Füst Milán, Dsida Jenő, Pilinszky János,
St. John Perse körül keresném. De mi ez ahhoz képest, hogy sorai szépen,
könnyedén lebegnek, sehonnan, sehová?
csodálatos így élni még
és verset írni Körül sivatag
„Térkép” című versében pedig ilyen tömören fejezi ki a korszerű szorongást:
S ahogy öreg csillagaink varázsa fogy
mélyül szemünk nyugtalansága nő a félelem
álmaink könnyén túl érezzük ahogyan
megfeszülnek a ház horgonyai
S eresztékeink ropogásában meglep a csönd
könyveinkből föltépi homlokunk
s mint víz emelkedik szánk szelíd vonala felé
ahol szabadságunk lélegzete áramlik szüntelen
(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az egyik sorvégi ahogyan-ra túlságos hangsúly került, és a sorvégző-kezdő felé – ahol sem szép.) Kitűnően megoldott gyakorlatnak tartom A tevék című karácsonyi verset: sikerült
elkerülnie minden banalitást. Nagyon szép a Korai utazás és A fény előtt
című szerelmi költemény. Kérem az olvasót, hogy legyen olvasójuk:
idézni sajnos nincs elég helyem. Horváth Elemér első olvasásra monoton
költőnek látszik, pedig nagyonis árnyalatos; versei mind egy-egy külső
tájat és napszakot is tükröznek, nemcsak a belsőt. Róma heve, hűvössége
csap ki belőlük, és olykor, hirtelen, áttetszik rajtuk egy-egy otthoni kép. A
Gens Júlia, a Lívia termei, a Veszta-templom csupa varázslat.
Mikor és miért meggyőző az absztrakt művészet? Meddő kötetekben
lehetne róla hitvitázni. Miért érvényes Horváth Elemér Trópusi kék című
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verse? Miért érzem oly hitelesnek, mint gyermekkorunk kiolvasó mondókáit? Magyarázat helyett álljon itt maga a költemény.
A mályvalila az trópusi kék
s a tulipiros is trópusi kék
s a trópusi kék is trópusi kék
(de nem mindig) Ezért a balszememből átteszem
a jobbszemembe balszemem
s a jobbszememből jobbszemem
a balszemembe átteszem
(de nem mindig) És ekkor ez kétségtelen
és főként zöld nyugodtan kijelenthetem
hogy sárgászöld igaz örök EGYETLENEGY
(kettő három négy öt hat hét)
És természetesen trópusi kék
Külön kellene szólanom a prózában írt versekről. Egyik-másik tökéletes, némelyiknek súlyban még gyarapodnia kell. A próza-vers csak sűrű
volta és feszültsége révén vers; játszani, azt hiszem, a kötöttebb formákkal célszerűbb. Horváth Elemér erejére és tehetségére vall, hogy hígabb
prózai költeményeiben is sikerül valami feszültséget teremtenie. Van sora, melyben a tenger lélegzik, amelyben sirokkó fú.
Befejezésül néhány szelíd gáncs. Itt-ott fölös kötőszót, névmást, hígító
szócskát használ. Sok a felé, az amíg, az amely. A különben drámai erőtől
duzzadó Requiem két egymást követő sorából szedtem ki a következőket:
ez az a, amely, s amely miatt. Kötött formában írt költeményeiben az enjambement nem mindig sikerült. (A mondat átvitelét egyik sorból a másikba vagy ne lehessen észrevenni, vagy a szándékolt zökkenő külön
hangsúlyozzon valamit.) Nem vagyok nagy híve annak sem, hogy az
egyik mondat végéről elhagyott pont után a verssor közepén nagybetűvel
kezdjük a következőt. Ha ott van az a pont, akkor akár ki is tehetem.
Horváth Elemér most harminc éves. Még rengeteget fejlődhet. Én leginkább azt szeretném, hogy prózában és versben írott költeményei
mégjobban elkülönüljenek, hogy mind a két műfaj a maga törvényei szerint épüljön tovább. A folytatást izgatottan várom. Folyóiratunkban A
mindennapok arca óta megjelent írásai máris sokat ígérnek.
Nagyon vártam Kibédi Varga Áron verseskötetét is. Nem titkolhatom,
hogy költészete nézetem szerint egy idő óta válságba jutott. Pedig jó eltűnődni, magunkba nézni. Azt reméltem, hogy Kibédi Varga Áron is kérdőre vonja önmagát, meghányja-veti eddigi költői működését és kötete egy666

ben bírálata is lesz annak, amit mostanáig kiadott; válogatás az egészből.
Ehelyett legújabb, bár korántsem legjobb verseinek illusztrált kiadásával
érte be. (Csak közbevetve; az illusztráló Flór Edének sem sikerült a maga
nívóján szerepelnie.)
Mit kifogásolok Kibédi Varga Áron újabb verseiben? Minthogy ezt
néhány hozzá intézett levélben már megfogalmaztam, engedek a kísértésnek, és e levelek néhány részletét nagyjából vagy szószerint idézem.
„Te azt hiszed, hogy verseid irányát nem értem vagy nem kedvelem,
holott éppen régi dicséreteim bizonyítják, hogy nem erről van szó. Újabb
termelésed azért ejt kétségbe, mert úgy érzem, hogy ügyedet, a magad
választotta stílust rosszul képviseled. Verssoraidat egyre inkább érzem
már-már önmagukat parodizáló kliséknek, oly szólamoknak, amelyekben
magad se hiszel igazán; ha meg újat próbálsz, az a nyelvi kísérletezés-fele
erőltetett, ügyetlen. Lássunk néhány példát. Sutának érzem ezt a félig
elrejtett rímszerüséget: falakat kergetek – testeket ereget, meg az ilyen
játékot: fellép a nyár és én lemondok Rólad. Egy másik versben ezt írod:
Le kellene számolni a pincérekkel és az érzelmekkel. De a pincérekkel
csak gazdáik és üzletvezetőik számolnak le, ők is inkább csak akkor, ha
az elszámolás közben nézeteltérés támadt közöttük. Másutt ilyen balog
szójátékkal élsz: életbe álló ál-élet. Általában úgy látszik, hogy nem biztos alapról rúgod el magadat, amikor a nyelvi légtorna régióiba lendülnél.
Harsonás reggel – írod. Ez kissé Ady-s, de Kibédi Vargás is, hiszen zsoltáros reggel-t már láttam nálad. Ady ízetlen fogásai különben is kísértenek: helytelen súlytalan nyomtalan másság – árnyékunkat is mások ássák.
Tormás című versed harmadik sorában az ólom álom Babitsé. Odább a
cincog a puha alagút keresetten modern, modoros. Homályforrás elég
rossz összetétel. Ilyen kifordítós játék alapjául, versben, nem helyes nyilvánvaló tükörszót választani. (Lichtquelle.) A befejező két sor ritmusa
olyan kezdetleges ízlésű, mint valami cigányos műcsárdás: táncra lépek
kódot kérek – testet festek homályt sejtek mert szeretsz. – Hitvallás című
versedben Hullámcsóvák nyaldossák a puha csontokat. Zavaros kép. Magyarázata akad ugyan, hiszen ha a fény rezgés, csóvája is lehet, egyéb
sugárzás pedig sajnos eljut a csontokig. A baj csak az, hogy a hullámhoz
kapcsolódó gyakorító képzővel ellátott ige (nyaldos) a partot nyaldosó
hullámverés képzetét kelti fel, s így az olvasó kezéből kiveszi a kulcsot.
Ugyanebben a versben a végeláthatatlanul leírhatatlanul hosszú, nem
szép. A hangzár és fényfék féle találmányokat nem szeretem.”
„Ezek a példák csak részletek, hiszen egy műalkotás lényege megfoghatatlan, mint a lélek. Tudvalevő, hogy csak a részletek javíthatók. A
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részletekben való bogarászást viszont tudálékos akadékoskodásnak is
veheted. Nem lovagolnék én a képzavarok vesszőparipáján, ha képeid
zavarosságukban is pontosabbak volnának a pontosságnál. A nagy költészet gyakran zavaros, mint a fölkavart víz, mint az áradás. Aztán egy-egy
kép föl-fölvillanó részletei mellett és mögött ott villoghatnak egy másik
töredékei. A pontos kép csak a minimum, mint egy hajdani tanárom szerint a Pintér-tankönyv becsületes hármasra jogosító ismerete, ha az irodalom magasabb szemléletéhez nem konyít a tanuló. A képzavar pedig csak
ott hiba, ahol föltűnik, ahol nem tudunk azonosulni vele, ahol a költő ihlete, magával ragadó ereje nem emel át minket aggályaink akadályain.”
Kibédi Varga Áron ellenvetéseimre adott válaszának az volt a veleje,
hogy szerinte „a költészet nem szépen csengő, fülbemászó zene”. S ha
már eddig idéztem magamat, mint valami komoly szerzőt, hadd álljon itt
az én viszontválaszom is: „Én sem a nyálas, szivárványos, borbélylegényes szépségre áhítozom. Némely sorod azonban nem úgy csúnya, ahogyan te gondolod. A borzalmat borzalommal kifejezni szép elv, de kép:
Illyés a Bartók-versben szépen megírta. A kifejezés fogalma ugyanis eleve magában foglalja az áttételét: ami önmagát önmagával fejezi ki, azt én
már mással, vagyis más anyag segítségével. A „szar” mint szó szép, mert
magyarul, egyenesen és tömören fejezi ki azt, ami valójában riasztóan,
mert erkölcsi rútságunkra és halálunkra emlékeztetőén büdös. Tehát nem
magát mázoljuk a papírra, hanem még szóval is csak ritkán helyettesítjük.
Egy rossz verssor csak akkor fejezhet ki valami rosszat jól, ha egy regénybeli rossz költő művét kell jellemeznie. (Némi stilizálásra, sűrítésre
ugyan még akkor is rászorul.) Az igazán jó lovas persze megmutathatja,
hogy úgy is tud lovagolni, mintha nem tudna, de ez csak a virtuozitással
párosítva érvényes, vagyis hiszen maga is virtuozitás, mint például Babits
öregkori verseiben.”
Remélem, hogy Kibédi Varga Áron ez után következő kötete majd
egész eddigi működését megrostálja, összefoglalja, és, a költőt önismeretében gyarapítva további fejlődésére is módot ad.
Parancs János kötetét korainak vélem. A „félálom”-ban közölt költemények aligha ütnek meg olyan mértéket, hogy írni kellene róluk.
Dionysosi költészet akarna ez lenni, de ihlete nem eredeti – olyan vitatható kortárs-költőket követ, mint például Juhász Ferenc – tehát már csak
ezért sem lehet olyan sűrű és meggyőző, hogy nélkülözhetné az értelem, a
koncentráció kemény fegyelmét. Folyóiratunk irodalmi szerkesztősége, a
bíztatással ritkán fukarkodva, Parancs János próbálkozásainak is bőven
adott teret, főleg avégett, hogy a nyilvánosság és a nyomtatás lappangó
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hibáinkat kiugrasztó segítségével a költő maga vegye észre, amit még
tanulnia kell. A nyilvánosság ellenőrző műszereiről ugyanis megint befelé, önmagába fordul a törekvő tekintet: a külvilágtól kapott leckét – akár
úgy, hogy elveti, akár úgy, hogy elfogadja – csak magányos tanulás hasznosíthatja. Parancs János azonban a jelek szerint, mint annyi fiatal társa a
színpadról, újból színpadra vágyik: az irodalom szervezése, a művészi
életforma, a szerkesztősdi irányában keres egérutat.
Erdélyi Attila rajzai talán illenek is a kötet verseihez: a művészkedés
kezdetleges, szomorú vágyán kívül keveset mondanak; ál-modern modoruk – félúton figuratív és nem figuratív között— démoni szeretne lenni,
de csak ízléstelen.
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SZABÓ ZOLTÁN
Déry Tibor elbeszélései 274
Déry Tibor: Szerelem és más elbeszélések. Szépirodalmi Könyv kiadó,
Budapest, 1963. 308 old.
„Az írás – jegyezte meg egy helyen Orwell – általában emésztő foglalatosság. A könyvismertetés meg éppen hálátlan és idegesítő, kimerítő írói
feladat. Velejárója, hogy a kritikusnak fel kell keltenie magában mindenféle reakciót olyan könyvekre is, amelyekre egyáltalában nem reagált.
Nem érdekelték. A kritikus természeténél fogva könyvmoly. De a könyvek évente megjelenő ezreiből legfeljebb negyven-ötven mond, éppen
neki, valamit. Vagyis csak ezekről volna saját, egyéni mondandója.” Számomra ilyen a Budapesten megjelent Déry-kötet.
Déry Tiborban mindig a novellaírót, az elbeszélőt becsültem-szerettem
leginkább. Nem a műfajait összehasonlító módszeres mérlegelés alapján:
az ilyet a kortárs jobb, ha az utókorra hagyja. A kortárs képe kortársírókról óhatatlanul személyes, szeszélyesen alakuló. A kortárs-író könyvei
egy-egy évszámhoz, egy-egy korhoz, egy-egy helyhez, az olvasás helyéhez kapcsolódnak. Az ember a fákat látja, nem feltérképezve s telekkönyvezve magát az erdőt; nem az összes műveket, csak azt, amit a véletlen
szeszélye asztalára dobott. Kortárs-helyzetben őszintébb dolog, s talán
bátrabb is, vállalni ezt a szubjektivitást. Még akkor is, ha esetleg tévedésekre csábít. Ezt teszem most, Déry Tiborról szólva.
Közhely, hogy az első élmény mindenben meghatározó értékű, gyakorta rangján felül. S íróról ezt mindig az első könyv adja meg, ami tolla alól
kezünkbe kerül, hatott ránk. Így lett számomra Déry Tibor elsősorban
novellaíró. A háború végéig nem a munkáit, csak a nevét ismertem, 1945ben azonban (akkor még kevés könyv jelent meg a papírban és nyomdafestékben is szűkölködő Magyarországon) egy kis füzetet kaptam keresztkötés alatt. A hatvanhat oldalas füzetet a „Szikra” jelentette meg.
Címlapján a rajz gyárkéményt, okkersárga tengerparti fövenyt, azúrkék
tengert, eget ábrázolt. A füzet Déry Tibor „Tengerparti gyár” című novelláját tartalmazta. Kézbe- való könyvecske volt, együltömben olvastam el.
A hatást, amit rám annakidején tett 1945-ben – nyilvánvalóan nem pusztán az magyarázza, hogy olyan írót mutatott be, akit jóhíre megelőzött, s a
mesterség fogásait, eszközeit, fortélyait alaposan ismeri, s mértékkel
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Megjelent az Új Látóhatár 1963. évfolyam 5. számában.
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használja. Hanem az is, hogy ez a novella, négyéves háborús elszigeteltség, elzártság után Franciaországba, a bretagnei tengerpartra vitt; ki ne
vágyott volna azokra a tájakra annakidején? Déry Finistére megyébe vitte
el olvasóját, de nem üdülőhelyre, mint egy Maupassant-követő tette volna. Hanem egy gyárépület deszkapalánkjai mögé; az üzemet sztrájkoló
munkásasszonyok szállták meg. S azt, hogy ez a novella egy sztrájk elbeszélése, legalább akkora örömmel fogadtam, mint azt, hogy a bretagnei
tengerpartra visz, a tájat elöntő forróság intenzív éreztetésével. Mint a
népi írók körében forgolódó és a parasztkérdés megoldásáért vesződő
ember mindig a magyar irodalom csonkaságának éreztem, hogy a munkásság ügyeinek, mozgalmának, sztrájkjainak alig van magyarul méltó
ábrázolása. Ezért volt öröm a „Tengerparti gyár”, ezért lett maradandó
emlék az, hogy kissé elkésve felfedező szememnek Déry Tibor, 1945ben, egy sztrájknovellával jelentkezett. S olyannal, amelyben a sztrájk
bérharcelemei és a sztrájkoló nők kedélyének fúria-elemei megfértek
egymás mellett, egymást hajtva – fokozva. A munkás-novellának volt
görögös, mítoszképző vonása is: a sztrájkoló nők, akiknek konokságával
csak érzékiségük vetekedik, úgy veszik körül benne a túszul elfogott felügyelőt, ezt az indusztrializált Túri Danit, mintha szétmarcangolására készülnének. Végül megölik, de a gyárkerületen, a sztrájk hadszínterén kívül; személyes bosszú nem az ülősztrájk színterére való! A fegyelmezett
bérharcban ez a bontotthajú francia nő testesíti meg a forradalmat, amely
ismeri a szenvedély, a bosszúállás törvényeit is.
Mindez a novella műfajában jelentkezett, s ez az első olvasó-élmény
határozta meg nekem Déry Tibort. Okkal vagy oktalanul, helyesen vagy
helytelenül, de novellaírónak éreztem – nem ítéltem, csak éreztem – azóta
is. Nagyterjedelmű regényeit kétkedő érzésekkel vettem kézbe később.
Bizalmam az író iránt, aki kevéssel oly sokat tudott mondani, visszájára
fordult, attól tartva, hogy sokkal keveset mond majd. A fenntartásokat
nem maguk a Déry-regények váltották ki; inkább csak az, hogy a magyar
irodalom olyan sok Feszty-körképet köszönhetett a kelet-európai regénykultusznak. A nagyság igénye akadályozta prózaíróinkat abban, hogy
műveikben mélység jelentkezzék, holott a magyar irodalomnak szüksége
erre lett volna. Déry Tiborról a következő évek alatt olyasféle kép alakult
ki bennem, amely Móráiéhoz hasonló alkatot mutat a kommunista írók
soraiban. Ám, míg Móráinál a próza fűszere elsősorban az irónia, Dérynéi
a részvét, s ez a próza kevésbé poétikus. S az se véletlen, hogy világban
vándorló könyvespolcaimon a Déry-kötetek közül a novelláskötetek ma-
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radtak meg. Így az a vaskos könyv, amely – az író hatvanadik születésnapjára – összegyűjtött novelláit foglalta kötetbe, 1955-ben.
A „Magvető” ötszázoldalas gyűjteményéhez Lukács György írt előszót, de Déry maga is hozzáfűzött egy rövid utószót. Lukács előszava, ma
és Londonban olvasva, bizony egy csöppet furcsán hat. Nemcsak tanárosnak, ami érthető, hanem ódonnak is. Az ideologizált és salamoni ítéletmondásnak azt a molyette köntösét hordja, amit ott – jóravaló szellemnek
is – olyanformán kellett viselnie, mint parókát a bírónak itt. „Déry írástudásának evokatív hatalma – írta Lukács főként a regényekről beszélve a
novelláskötet élén – nem artisztikus célokat szolgál.” A kor helyiérdekű
előírásainak ismerete kell majd ahhoz, hogy az utókor ebben dicséretet
lásson. A méltatás így folytatódik; „Aktív oldala: a társadalom, az emberek, a sorsok érzékeny és érzéki felvevőképességének rajza. Drámai jelenetekben összpontosítja az etikai cselekvés fordulópontjait, az útjukat
kereső, emberi mivoltukat védő jellemek megpróbáltatásait, sikereiket és
visszazuhanásaikat...” Így Lukács. Szerinte Déry írói fejlődése azért
„emelkedően jelentős”, mert ez az író „a magyar kapitalizmus elleni
spontán és romantikus lázadóból korának átfogó és kritikus történelemírójává lett...” Távolság, messzeség!?... Londonból s 1963-ból már nehéz
megérteni, hogy miért „emelkedés” a szépírónak, ha „spontán lázadóból”
korának „kritikus történelemírója” lesz. Déry utószavát azonban Lukács
előszavától egy egész világ választja el. Mintha az egy táborban egymáshoz is közelálló két írástudó magyarul két különböző nyelvet beszélne.
„Munkámban – jellemezte önmagát Déry hatvanéves korában – főképp az
emberi szenvedések természetét és okait igyekeztem vizsgálni és érdeklődést ébreszteni irántuk. Nézetem szerint ez a legnagyobb írói feladat. E
vizsgálódásnak alapja a részvét, emennek pedig az emberszeretet... Lázadóból akkor lettem forradalmár, amikor megtanultam az embereket szeretni ... Egy korban, amelyben az emberiség merész kötéltáncosként önmaga legmélyebb szakadékai fölött halad, ez a kötet tanúskodni szeretne a
végső szép egyensúlya mellett. Bízom az emberben s ilyenkor alázatos is
tudok lenni.” Emitt egy színtvalló humánus ember beszél, kétségkívül
magyarul. A vallomásból a szerénysége megkapó. „Attól félek – írta Déry
– túl nagy mérőeszközökkel mértem a magam tehetségét – mintha hídmérlegre állítanék egy kosárka gyümölcsöt.”
Ebben szerepjátszó szerénységet is lehetne szimatolni, ha az azóta eltelt nyolc esztendő termése nem azt bizonyítaná, hogy Déry elfordult a
nagyméretű vállalkozásoktól, s elért a kisremekekhez. A nyolc esztendő
felét Dérynék a fél világ felháborodására börtönben kellett eltöltenie. A
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forradalom s a börtönévek előestéjén jelent meg Budapesten a Niki, amit
csak most, nyolc esztendő múltán követett új Déry-kötet Budapesten, a
Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában. Ezt kaptam meg: szíves ismertetésre. A könyv Szerelem és más elbeszélések címmel Déry forradalom
előtt írt és Budapesten könyvalakban meg nem jelent írásait közli és kiszabadulása után irt novelláinak gyűjteményét tartalmazza. A Magvető
Niki kiadása és a Szépirodalmi Könyvkiadó novelláskötete között eltelt
időben Déry-kötet – magyarul is – csak külföldön jelent meg Vidám temetés és más elbeszélések címmel. Erre a Déry kiadványra talán érdemes
volt most visszatérni, a Szerelem és más elbeszélések pesti megjelenése
kapcsán. A külföldi Déry-kötet Londonban jelent meg, 1960-ban.
Annak a Magyar Könyves Céh-nek első kiadványa volt, amit történetesen én alapítottam és szerkesztettem. A sorozat egyik célja az volt, hogy
a börtönbe vetett magyar írók vesztegzár alá került munkáit magyarul
hozzáférhetővé tegye s ezzel párhuzamosan külföldi magyar íróknak is
publikációs lehetőséget biztosítson. Az első célt – pontosabban kötelességet – Déry könyvalakban hozzáférhetetlen írásainak és Bibó István tanulmányainak kiadása szolgálta. A sorozat Déry-kötete hazai folyóiratokban megjelent, de könyvalakban Magyarországon kiadatlan novellákat (
Vidám temetés – A téglafal előtt – Találkozás – Szerelem) tartalmazott,
valamint a Niki című kisregényt is. A kötetet, melynek kiadásához Déry
jóváhagyását nem kérhettem, mert még a börtönök foglya volt, Mészáros
István tanulmánya egészítette ki s illusztrációk díszítették. Közöltük Déry
korábban megjelent könyveinek teljes jegyzékét, hogy Déry munkásságának kiterjedését legalább ezúton ábrázoljuk. Az ilyen kiadványt természetesen egy kényszerhelyzet igazolja s ilyen feladatra, külföldön, abban a
reményben vállalkozik az ember, hogy a börtönbe vetett író forgalomból
kivont írásai a maguk természetes helyén, vagyis Magyarországon is
megjelennek majd, s ezzel a külföldi kiadvány lényegében fölöslegessé
válik, tüneti vagy bibliofil különlegességgé válik. Erre, Déry Tibor esetében, nem kellett sokáig vámunk.
Alig három év múlva a magyarországi könyvkiadás is kötelességének
érezte, hogy könyvalakban hozzáférhetővé tegye azokat az 1955-ben –
1956-ban készült kisremekeket, amelyek idekinn már 1960-ban megjelentek. De a Szépirodalmi Könyvkiadó pesti kötete a Magyar Könyves Céh
londoni kötetét mégse tette egészen fölöslegessé. A könyv Déry munkáinak jegyzékét nem tartalmazza, korábbi művekre az olvasó figyelmét nem
hívja fel s a forradalom előtti novellák közül egy, éppen a legrövidebb, a
Találkozás még mindig csak ebben a londoni kiadványban található meg.
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Ennek a helyére a pesti gyűjteményben A fehér pillangó című, 1950-ben
írt Déry-novella került. Vagyis olyan írás, amely már az 1955-ös gyűjteményben szerepelhetett volna, ha az író fölvételre érdemesnek tartotta
volna, vagy az akkori, kissé sajátos szempontú kritika nem kifogásolta
volna. Hogy a Találkozás kihagyásában az intézkedő elemeket mi vezethette, azt persze nehéz kiszámítani. Lehet, hogy az ellenőrzéshez szokott
funkcionáriusok legalább egy novella kirekesztésével akarták érzékeltetni,
hogy még mindig megvannak, bár ilyen föltűnésvágy értelmességét nehéz
felfogni. Lehet, hogy valamilyen gyermekes fővárosi hiúság írta elő, hogy
a pesti kiadvány ne legyen pontos mása a korábbi londoninak, első 120
oldalával. Lehet azonban, hogy a Találkozás témáját érezték a cenzúrázó
agyvelők aggályosnak: ezt a témát nem lehet a „szocialista törvényesség”
legalizálódott tárgykörébe utalni, mint például a Szerelem-ét. A Találkozás ugyanis azt az áthidalhatatlan különbséget világítja meg, egy jelenet
éles villámfényével, ami a munkás-apa és munkáskáder-tisztviselő fia
között van egy népidemokráciában. A munkásosztály és a nevében kormányzó új osztály ellentéteire utal, egy családon belül. Az ideológiai érzékenység enyhült, de osztály-érzékenység lépett a helyére? Az új
noblesse de robe látott osztályellenes izgatást benne? Lehet, de a kötet
értékén ez a tünet valóban nem változtat.
A Szerelem és más elbeszélések íróját\a magyar novellaírás konzervatív, a szó esztétikai értelmében konzervatív, mestereinek első sorába teszi.
Mindegyik darabjában egy anima naturaliter christiana beszél, Múzsája a
legfőbb erény, a szeretet. Ez árasztja el az otthont a börtönből hazatérő
fogoly körül a Szerelem-ben, ez sugárzik a Vidám temetés Flórájából a
haldokló felé, akit a gemitus mortis mellé a környezetébe tömörülő társadalom is körülvesz: ez se vonzóbb a test haláltusájánál. Ez állítja az özvegyasszonyt a Téeszcsé-nek átadott beteg tehene mellé; ez a téma a két
öregről szóló s a forradalom idején játszódó novellában, már a cím:
Philemon és Baucis is ezt érezteti. Ez teszi rokonszenvessé a találkozást
hódítássá lódító diák hetvenkedését; s az Ikka-raktár előtt elvándorolt
fiúkról legendákat szövő öregek hívságait a Libikóká-bán. Ez, mesteri
szembeállítással, a legfiatalabbakból és a legöregebbekből hozza ki
ugyanazt, az irónia és szánalom kettős sugárzásában. S végül ez a szeretet
emeli a Két asszony kötetzáró novelláját talán mind közül a legmagasabbra.
Ezekben az elbeszélésekben következetesen a magánélet elsősége szól.
Ez foglalkoztatja – s egyedül ez boldogítja – a novellák hőseit; nem a
közügy. Egyedül emberi kapcsolatok, a legalapvetőbb és személyesebb
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emberi kapcsolatok teszik elviselhetővé az emberéletet itt, azok között a
csapások között, amelyeket a közélet rámér, s abban a hitványságban,
amellyel a közösség az embert körülveszi. A történtekből mondhatni kivétel nélkül egy üzenet sugárzik: az embert nem a közösség boldogítja,
nem is a haladás és valóban nem a kollektív lelkesedés. Hanem a másik
ember. Szeretetével, gyakorta a kegyes hazugság egész meseszövő fegyvertárával, mint a Két Asszonyában. Ez a Déry kötet egy fordított Szent
Lajos király hídja, alakjai azért tudnak tovább élni, vagy szépen halni
meg, mert egy-egy szeretet megtartja őket. Bölcs és megtisztult író beszél
itt, aki az emberben hisz már, nem az emberiségben, vagy eszméiben. Egy
olyan szellem, akiben van elég bátorság és tisztesség ahhoz, hogy a
nagyranőtt hatalom korában a szeretet hatalmát hirdesse meg s elég ízlés
és művészi arányérzék ahhoz, hogy ezt érzelgősség nélkül tegye, néha
kíméletlenül. Vakmerőbb, kísérletezőbb, leleplezőbb novelláskötet bizonyára nem egy került ki nyomdákból napjainkban. Szebb aligha. S a Szerelem és más elbeszélések olyasmit is tanúsít írójáról, amit lehetetlen
megindulás nélkül említeni. E kötet kései darabjait – az író szabadulása
után írt novelláit – semmi, de semmi nem különbözteti meg, választja el a
forradalom előtti két esztendőben írt novelláktól. A novelláskötettel egy
fénylő emberi diadal dokumentuma került kezünkbe.
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Modern stílus, naturalista szándék 275
Fejes Endre: Rozsdatemető, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1962, 333
oldal.
Együltömben olvastam végig Fejes Endre Rozsdatemető című regényét.
Az efféle olvasásmódot igen hasznosnak tartom, mert egységes benyomást nyújt. A mélyebb értelem kivonatolását, az összefüggések vizsgálatát a második olvasásnál kell kezdeni: akkor haladhat és haladjon is az
ember lassan és megszakításokkal. Manapság persze még az egy tárgykör
iránt érdeklődőnek is olyan mennyiségű nyomtatott papírt kell maga mögé tudnia, hogy a kétszerolvasás sokak számára, ha nem is felesleges, de
elérhetetlen cél. Az egyhuzamban való olvashatóság azonban önmagában
még nem dicséret, hiszen lehet túl gyorsan is olvasni. A detektív regény
például akkor rossz, ha unalmas vagy túl izgalmas. Furcsamódon mindkét
esetben hasonló az olvasó reakciója: forgatja a lapokat, szinte dühödten
törve keresztül többnyire olvashatatlan mondatokon, sőt bekezdéseken,
mert a talány túlontúl izgató, azaz a könyvben túl esetleges és lényegtelen
minden más. A detektív regény szerintem akkor jó, ha a főáram elég erős
ahhoz, hogy mozgásba tartsa az embert, és elég lassú, hogy megengedje a
körültekintést, a mellékáramlatokba sodortatást. Egy egész napos kirándulás lassú barangolása után nemcsak célba ért az ember, sőt maga a
célhozérés jelenti talán a legkevesebbet. A százméteres gyorsúszás után
azonban marad a győzelem vagy vereség pillanatának élménye.
Fejes Endre regényét nagy lendülettel olvastam az elején, igaz kíváncsisággal figyeltem a kibontakozást, de ugyanakkor meg-megpihentem a
részleteken. Egy gyilkos történetéről volt szó, de az író könyve legelején
gondosan megmondta, hogy véleménye szerint a gyilkos csak vétkezett,
de nem bűnözött. A könyv nyilvánvalóan nem az emberhalál eseményét,
hanem a vétkes személyiségét készült lépésről-lépésre feltárni. Figyeltem,
hogyan teremtődik a büntetlen gyilkos: a részletek mind fontosak lehettek, és megrajzolásuk elég érdekes volt, hogy figyelni is tudtam rájuk.
A könyv közepétől kezdve azonban érdeklődésem minősége változott.
A jó detektívregény körültekintő élvezése helyett, a felületes detektívregény által parancsolt hajszolgatással kezdtem forgatni a lapokat. Egyre
kevésbé kötött le, amit olvastam és egyre inkább loholtam a pénzem után.
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Úgy tűnt, az események csak ismétlik egymást, és céltalanul. Aztán váratlanul és kissé zavaróan ugrott egyet a cselekmény: minden bevezető nélkül a műhelyudvar végében találtam magam, a rozsdás gépek között, és a
főhős lesújtott. A cselekmény még egyet zökkent és következett a fedőlap. Megfogalmazatlan gondolatokkal tettem le a könyvet; közel sem tetszett úgy, mint a felénél.
Legelőször is az zavart, hogy az író becsapott: nyilvánvalóan nem történt gyilkosság. A főhős legfiatalabb gyerekkorától kezdve verekedős és
indulatos volt, mindig egyből elvesztette a fejét. Érthető, hogy egy számára ellenszenves, őt gyalázó férfinek ököllel az arcába csapott. A véletlen
dolga volt, hogy „az hátrazuhant a géproncsok közé, a koponyáját törte el,
azonnal meghalt.” Nincs bíróság, amely gyilkosság, azaz szándékos emberölés vádjával illetné ifjabb Hábetler Jánost. Tulajdonképpen nem lett
volna szükség hosszadalmas társadalmi és magánéleti háttérmagyarázatra: ez a tragikus szerencsétlenség minden hevesvérű emberrel
megeshetett volna, bármilyen fajtájú provokáció következtében. A csalfa
regényterv azonban csak a végén lepleződik le, és kihatással is kellett
lennie az egész cselekményre, nem szolgálhatott teljes magyarázattal,
miért éreztem a könyv második felét gyengének, és honnan az általános
zavarom és hiányérzetem. Másutt kellett tehát a hibát keresnem.
A Rozsadatemetőnek nagy volt a sikere és ez több okból is érthető.
Először is az írásmód megragadóan tömör és friss. Aztán meg a könyv
életből ismert embereket mutat be életből ismert környezetben, és ez azt
jelenti, hogy a népi demokráciákban élőkről szinte példa nélküli szabadsággal szól. A könyv szereplői épp úgy viselkednek mint a háború előtt.
A kommunisták, ahelyett hogy nevelnék, propagandával permetezik őket,
az pedig – nem utolsó sorban szánalmas minősége miatt – lepereg róluk.
A párttag Seres Sándor hátborzongató magyarsággal szónokolt őszinte, de
együgyű beszédei tényleg tréfaként hatnak, de sajnos nem rossz tréfaként.
Seres Sándor valóságos alak, az övéihez hasonló beszédeket sokszor
kellett hallgatnia az embernek, gyakran még nyitót füllel is. Az író tehetséges, vitánfelüli: élő embert sikerült elénk állítania Seres Sándorban, és
ez bátor tettnek is tűnik. Az író azonban, ha megfontolja az ember, nem
volt olyan nagy bátor – és ezt nem erkölcsi, hanem írói szempontból említem fel. Csupasz kézzel halat markolt ugyan, de kicsit. Seres Sándor
őszinte, de egyszerűségen túl buta ember; frázisait átéli, rögeszmés hűséggel ragaszkodik a párthoz. Ugyanakkor azonban igen jó ember, nemcsak szándékában, de cselekedeteiben is. Ezért aztán sehol sem érezni a
párthoz, az elevenek és holtak felett ítélkező hatalomhoz való kapcsoló677

dását. Esetleges személy, afféle tréfás figura, súlytalan. Ez pedig a művészi ábrázolás hibája. Seres Sándor részét képezte a pártnak, a hatalomnak;
attól elválasztani nem lehet, különösképpen olyan könyvben, amelyben ő
az egyetlen kommunista. Az övéihez hasonló beszédek, ha mulatságosak
is, de igen veszélyesek voltak: a nevetségből könnyen lehetett állásvesztés
vagy börtön.
Nem azt vitatom, hogy ez a Seres Sándor ismerősei között nem lehetett
veszélytelen: mint említettem, ábrázolását művészileg hitelesnek érzem
(azért, mert részletszereplő és kívülről való ábrázolás elegendő. A teljes
azonosulás nem az üggyel, hanem az ügy iránti elkötelezettség szándékával való azonosulást jelenti. Az üggyel, azaz a napról-napra történtekkel,
való teljes azonosulás még az efféle egyszerű embereknél sem lehetséges.
A leghűségesebb kommunistában is jelentkezik a kétely, csakhogy a kétely fellépése és megsemmisülése közti idő igen rövid. A kommunista
figurák ábrázolásának épp az a hibája, hogy az üggyel való teljes azonosulást mutatnak.) Ha a Hábetler család fütyül Seres szavaira, ez azt jelenti, nem benne találta magát szemben a hatalommal. Hiszen valaki csak
látogatta a családot, hogy menjen felvonulni, menjen a Tsz-be kapálni,
menjen szavazni, vegyen Szabad Népet, jegyezzen Békekölcsönt, ne háborodjék fel az áremelés miatt, értse meg a világpolitikai helyzetet. A
Hábetler család életét csak keserítette és fárasztotta a megélhetés mindennapos nyűge és a zsarnokság, amely ha nem is fenyegetett, mindenütt
vigyorgott és sóhajtozott, mint a kidobhatatlan és már gyűlölt öreg rokon.
Tévedés ne essék: nem a rendszerellenes propagandát hiányolom a
könyvből, hanem az élet teljességének ábrázolását. Állításom igazolására
felemlítem, hogy a könyvben az egyetlen kommunista ellenpólusaként –
túlzott egyensúly, túl tiszta képlet – szerepel egy nyilas is. Ez az egyetlen
nyilas, Sápadt Béla szobafestő, szintén barátja a családnak és szintén teljes elszigeteltségben jelentkezik, akárcsak a kommunista Seres. Reich
Kató, a főhős menyasszonya zsidó. A fiú anyja nem engedi, hogy a lány
sárga csillagot hordjon. Egy nap megkérdi Sápadt Bélát:
„– Ha nem engedem hordani a csillagot, mit gondol, mi baj lehet?
Sápadt Béla azt felelte:
– Marhaság! Ezt a lányt nem bántja senki.
Valóban nem is bántották őt” – teszi hozzá az író. A lányt azonban végül is deportálják és odavész. Hitelesnek találom, hogy Sápadt Béla a
baráti körön belüli zsidót jó szívvel szemléli. De a nyilas – különösképp a
regényen belüli egyetlen nyilas – a nyilasokat képviseli, és a Sápadt Bélák-ra mégiscsak az volt jellemző, hogy összeterelték a Reich Katókat és
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átadták a németeknek, vagy maguk irtották ki. Sőt mi több, maga Sápadt
Béla, aki a baráti körön belüli zsidót eltűrte, ismeretlen zsidókat legyilkoltatott. Es persze, nemcsak zsidókat. Sápadt Béla éppúgy nincs kapcsolatba hozva a rendszerrel, amelynek része volt, mint a kommunista Seres.
A regény felépítése védelmére azt lehetne esetleg mondani, hogy az
olvasó előtt, az a világ nyílik meg, melyet a Hábetler család látott. De ez
sem igaz. A Hábetler család, majdnem biztos, látott összeterelt zsidókat,
csörtető nyilasosztagokat, oroszellenes vérbenúszó plakátokat, amerikai
repülőgépeket, bombákat és romokat. Látott május 1-i felvonulásokat,
végtelen sorokat a kenyér- és húsüzletek előtt, vöröscsillagokat és Sztálin
képeket. Meglehet, hogy a család vakként és süketként élt, és az író éppen
ezt akarja tolmácsolni; de vakságot és süketséget aktívan kell ábrázolni:
az olvasónak látnia kell, amit a szereplők nem vesznek észre. Ha valaki
nem hall semmit, attól még nem süket: esetleg nincs mit hallania. Túl sok
marad kimondatlan, amiről pedig nyugodtan szólhatna az író. A következőt olvashatjuk például Seres Sándorról, a kommunistáról: „Idősebb
Hábetler János ugratta őt. Ügyesen, mosolyogva, barátságos, tréfálkozó
hangnemben, rejtett célzásokkal szurkálta a Békekölcsönnel, a Szabad
Nép félórákkal, buta politikai viccekkel; jámbor arccal érdeklődött, mi a
különbség a volt urak és a mai káderesek, funkcionáriusok között.” Véleményem szerint már a ma tizenhárom-tizennégy évesek is alig tudják,
mi a békekölcsön, mi volt a jelentősége, és mit is jelentett egy olyan
„Szabad Nép félóra”. A mai felnőtt magyar olvasó tudja, hogy az írónak
zárt világot kell alkotnia, így értendő, hogy örökkévalóságnak alkot.
Itt azonban már nemcsak Fejes Endréről van szó, hanem tulajdonképpen irodalmunk túlnyomó többségéről, amely alapvetően családi jellegű.
Már az is megnehezíti olykor a magyar könyvek olvasását, ha az ember
nem pesti. Annyi részlet marad kimondatlan, annyi mindent kell az olvasónak magának hozzátennie, hogy nem magyar ember számára könyveink
java keveset mond és a harmadik magyar generáció is eléggé értetlenül
fogja a lapokat forgatni. De még a pesti kortárs is valahogy vékonynak
érzi a célozgatásokból álló hely- és korrajzot. A célozgatás ugyanis már
maga is elvonatkoztatás; nem tárgy vagy tárgyértékű fogalom, amelyből
kiki elvonatkoztathat ízlése és képessége szerint. Más szóval; a célozgatás
már értelmezés és ezért egysíkú. A tárgyak azonban számtalan módon
értelmezhetők és ha az író szándéka egyoldalúan meghatározott is, műve
lehet jóval többrétű. Az írás gazdagsága attól függ, mennyi interpretációs
lehetőséget hordanak magukban a részletek, mennyire szabadon állnak
össze.
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A valóság ilyen vázlatos visszaadása tehát nem jár sikerrel, mégha az
író jó válogatóérzéke miatt, és a frappáns tőmondatokban előzúdított tények kábulatában, úgy érzi is a kortárs: körképet kapott. Körképről azonban szó sincs. Nemcsak a család lebeg légüres térben, de maguk a családtagok is híján vannak számos fontos jellemvonásnak. A regény vége felé
például oldalszámra olvashatunk Zentay György, az egyik Hábetler-férj,
részegségéről, de arról már egy szót sem tudunk meg, hogyan került egy
műhelybe sógorával, ifjabb Hábetler Jánossal, pedig az okozta a halálát.
Aztán szó sem esik ifjabb Hábetler János három és fél éves hadifogságáról, de még kihatásáról sem. Feleségéről sem tudunk meg semmit. Miért
vette el, ki a lány, mit csinál, hogy élnek együtt? A Hábetler lányok magánéletéről bezzeg rogyásig hallunk. Egészében véve elmondhatni; a főhősről tudni meg a legkevesebbet, holott a könyv – az író bejelentése szerint – azt igyekszik feltárni, miért gyilkolt ifjabb Hábetler János, és miért
nem volt igazán bűnös.
Igenám, vethetné valaki közbe, de ha mind a kifogásolt és hiányolt
részletről beszámolt volna az író, mégegyszer ilyen hosszú regényt kellett
volna írnia. Ez könnyen meglehet, bár úgy hiszem, jócskán ki lehetett
volna vágni a regény meglehetősen vontatott második feléből, ahol a
Hábetler-lányok házasságon belüli és kívüli problémáiról hallunk. Itt
ugyanis az író még stílust is változtatott. A regény elején, szűkszavúan
odavetett mondatokkal és tényekkel pergette a cselekményt. A második
részben azonban jelenetekkel, vázlatosan kidolgozott, de mégis felépített,
olykor hosszadalmas jelenetekkel. Ez a szerintem több okból is helytelen
változás olyan felesleges oldalakat követelt meg Fejes Endrétől, amelyeket a főhős jellemének kifejtésére és az ábrázolt világ teljességének tolmácsolására kitűnően felhasználhatott volna. Lehet azonban, hogy csak
sokkal nagyobb oldalszámon lehetett volna a hiányoltakat elmondani. Az
oldalszám azonban nem lehet érv. Az egyik kritikus ábrándozva megjegyzi: „a kifejezésmód intenzív tömörsége lehetővé tette, hogy az író
korszerűen újrateremtsen egy halottnak hitt műfajt, megírjon egy nagyszerű családi regényt 332 kisformátumú oldalon.” Fejes esetleg újraélesztett egy műfajt, de szerintem nem túlzott sikerrel, mert összevegyített két
írói módszert, szerintem két össze nem elegyíthető módszert.
Stílusában ugyanis Fejes modern regényeket követ, Camust és az
utánakövetkezőket (az újító persze Kafka). Szándékában azonban nem. A
modern, Camus-típusú regény íróját ugyanis nem realista, hanem szimbolista szándékok vezetik: saját világot teremt, nem a történelmit kölcsönzi.
Az adott világgal való kapcsolata mindössze problémák filozófiai fokon
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való hasonlósága lehet. Fejes Endre azonban szándékában naturalista,
mégpedig egészen zolai alapon. A Rozsdatemető hasonlat-szerepű, beépített szimbolumai egy tőről fakadnak a Nana enyhén vulgáris szimbólumaival. Arra célzok például, hogy amikor a regény végén a himlőben haldokló Nana oszlásnak indul, ez a poroszokkal való háborúba induló, elemeire bomlott Franciaországot jelképezi. Fejes regényében a hulladéktelep, a rozsdatemető, pedig a beolvasztásra és újraöntésre szoruló emberi
roncsot és selejtet. A két írói módszer szerencsétlen összekeveredését
tapasztalni lehetett Szabó Magda egyébiránt jobban szerkesztett, de gyengébb minőségű regényeinél is.
Mindezek után mit tartok jónak a könyvben. Az elejét és egyes részleteket, ahol a cselekmény pergetése igen jó válogatóérzékkel történik, és
fékenfogott magyarsággal: a nyelv tömör, kemény, de mégis hajlékony.
Az eseményeket szűkszavúan írja le Fejes, nem csapong, nem toldozgatja,
cirádázza őket. Az olvasóra bízza az értékelést és a magyarázatot. Jól rajzol jellemeket is, bár ezt nem mindig teszi, és elég jól mutatja be egy embertípus kívülről és belülről jövő hatások ellen, cselekvésben kifejeződő,
reakcióit. Ez talán a legjobb a könyvben. Azonban a dolgokra való reagálás nem teszi még az embert, és erre csak azután jön rá az olvasó, hogy
letette a könyvet. Amíg látja a tevékenységet, elbűvölten figyeli, még ha
nem is igen érti, hol és miért történik, amit lát. Az idő azonban eltávolodást jelent és már kis idő múlva is elmosódnak, szétlebegnek az olvasás
közben oly pontosnak vélt vonalak.
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CZIGÁNY LÓRÁNT
A kétnyelvűség problémái 276
Kossa János: Így írunk mi. Fórum, Novi Sad. 1962, 230 old.
Az Új Magyar Lexikon adatai szerint a magyarság lélekszáma mintegy
tizennégymillió. Ha ehhez a számhoz hozzáadjuk azokat a magyar anyanyelvű és magyarul is tudó személyeket (külföldi születésű és nevelésű
második nemzedékhez tartozó egyéneket), kiknek lélekszámát semmilyen
statisztika nem mutatja ki megnyugtató módon, akkor – egy kis túlzással
– tizenöt millióra becsülhetjük a magyarul beszélők számát az egész világon. Mivel Magyarország lakossága csak tíz millió, a fenti statisztikai
adatokból kitűnik, hogy minden harmadik magyar az ország határain kívül, tehát idegen nyelvterületen él.
Első pillantásra talán meglepőnek tűnik ez az arány, noha a legtöbb európai nyelv esetében (angol, francia, spanyol, portugál stb.) nem tekinthető különösnek, hogy az egy nyelvet beszélők nem egy ún. „nemzetállam”
határain belül élnek, hanem több országban. Ezek a „világnyelvek”; s
elterjedésük jól ismert történeti körülmények hatására létrejött, természetes, gazdasági és migrációs tényezők eredménye. Azonban a huszadik
század második felére, néhány évszázados késéssel a „nemzeti nyelvek”
is „világnyelvekké” lettek. Noha a lengyel, magyar, cseh vagy ukrán
nyelv elterjedése szintén jól ismert történeti tényekre vezethető vissza, ez
a folyamat azonban közvetlen és természetellenes tényezők eredménye. A
spanyol nyelv a nagy földrajzi felfedezések közvetett eredményeként terjedt el Dél-Amerikában, s mivel a nyelv fejlődését semmilyen tényező
nem gátolja, a hódítók, majd telepesek nyelve idegen hatásnak nem volt
kitéve, a nyelv zavartalanul fejlődhetett természetes adottságai szerint. A
lengyel nyelvet viszont egy politikai esemény közvetlen eredményét jelentő emigráció beszéli – például – Angliában, s ez természetellenes, egyrészt rendellenes eredete miatt, másrészt azért, mert azok a gazdasági és
migrációs feltételek hiányoznak, melyek a lengyel nyelv természetes fejlődését lehetségessé tennék a példaként idézett Angliában.
A magyar nyelv helyzete csak annyiban különbözik az új „világnyelvek” között, hogy egy nemzeti nyelvet sem beszélnek az ország határain
kívül „kettő az egyhez” arányban. A külföldön élő magyarság nagy
aranyszámának okai ismeretesek: zsákutcás történelem, emigrációk, ki276
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vándorlások, legfőképp azonban az Osztrák Magyar Monarchia feldarabolása. A meglévő tényen a létrehozó okok ésszerű vagy kevésbé ésszerű
magyarázata nem változtathat, s a világ politikai helyzete sem enged arra
következtetni, hogy az állandósultnak mondható helyzet megváltozzék. A
külföldön élő magyarságnak fokozottabb mértékben szükséges az anyanyelvvel foglalkoznia, ezzel mintegy ellensúlyozni a kedvezőtlen feltételeket, amelyben a magyarság egyharmad része él. Ennek szükségességét a
külföldi magyar sajtó rendszeresen hangoztatja is. Azonban vajmi kevés
történik; az imitt-amott felbukkanó nyelvművelő cikkecskékben az „ízes
kifejezések”, „népi fordulatok” váltakoznak mosolyogni való magyarkodással, vagy csattanó anekdotákkal kifejezett „nyelvhelyességi tudnivalókkal”. A dilettantizmusnak magyarok között két bevehetetlen fellegvára
van: a versírás és a nyelvészkedés. Külföldön mindkettő pszihológiai eredetű: az egyén természetes védekezése az idegen társadalomba való beolvadás ellen. Csupán arra lenne szükség, hogy ezt az anyanyelv iránti felfokozott készséget nyelvészek és olyan írók, akik anyanyelvűket nemcsak
„érzik”, hanem „tudják” is, kihasználják, s a meglévő érdeklődést helyes
irányba tereljék. Nyaranta a tanulmányi hetek és „szellemi táborok” légióit szervezik ügybuzgó fiatalok és öregek, de a programokon nyelvi kérdésekkel foglalkozó előadások nem szerepelnek. Kodály Zoltán intő szava,
mely a múlt év karácsonyán hangzott el, visszhang nélkül elült a nyugateurópai pusztában.
Noha minden idegen nyelvterületen élő magyar sajátos nyelvi problémákkal vívódik, mégis összekapcsol több mint négy millió magyart az a
tény, hogy idegen nyelvterületen él; azaz mindazokban a lehetséges helyzetekben, amikor a nyelviség mint kifejező eszköz szerepet játszhat aktív
(gondolatcsere) vagy passzív (rádió, televízió, színház, mozi, olvasás stb.)
formában, főként „a másik nyelvet” kénytelen használni. Ha statisztikát
állítanánk fel az idegen és az anyanyelv napi használatáról, az idegen
nyelv kétségtelenül magasabb százalékot képviselne, mint az anyanyelv.
A kisebbségben élő magyarság helyzetében ez az állítás nem feltétlenül,
illetve nem szükségszerűen igaz. A kisebbségben élők nagy része zárt
etnikai egységben él, s ezért az idegen nyelv hatása nem lehet olyan mértékű, mint a nyugati, teljes elszigeteltségben élő magyaroknál. Ezért a
nyelvfejlődés, helyesebben nyelvromlás tendenciája nem azonos irányba
mutat a két csoportnál. A nyugati magyarság nyelve egyszerűen feltöltődik idegen szavakkal, nyelvtani szerkesztésmód egyre jobban alkalmazkodik az indoeurópai nyelvek szelleméhez (pl. a többesszám magyartól
eltérő alkalmazása, a lét ige fokozott használata stb.) s végső fokon egy
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halandzsához hasonló „pseudomagyar” alakul ki, melyet csak a beszélő
legközvetlenebb környezete ért meg.
Kisebbségben hasonló folyamat játszódik le, azzal a különbséggel,
hogy a nyelvromlás nem olyan nagymértékű, főként csak a
vegyeslakosságú városokra korlátozódik és mivel a kommunikációs lehetőségek kielégítőek, inkább egy többé-kevésbé regionális jellegű nyelv
alakul ki.
Ilyen regionális jellegű a vajdasági magyarság nyelve, melynek problémáival Kossa János könyve foglalkozik. Kossa a jugoszláviai Magyar
Szóban megjelent nyelvművelő cikkeit gyűjtötte össze ebben a kötetben, s
habár nem szakember – amint szerényen megjegyzi –, de szakmai tudása,
ügybuzgalma és természetes nyelvérzéke megóvja a nyelvészkedés ravasz
buktatóitól. Az Így írunk mi fő tanulsága az, hogy a külföldi nyelvművelés problémái nem azonosak a hazai problémákkal. Ez természetes nem
azt jelenti, hogy a vajdasági, erdélyi vagy felvidéki magyar nyelvet külön
nyelvnek kell tekintenünk (még olyan mértékben is túlzás lenne, mint
mondjuk, a belgiumi, vagy svájci, francia, illetve az ausztráliai, vagy kanadai angol esetében, ahol az eltérések főként a beszélt és nem az írott
nyelvre vonatkoznak), csupán annyit kell tudomásul vennünk, hogy egy
„természetadta” és egy „történelemadta” nyelv együttélése, illetőleg kölcsönhatása az egyénben olyan nyelvi problémákat vet fel, amelyek a hazai
nyelvben nem létezhetnek.
A könyv másik tanulsága, mely az előbbiből következik, hogy ezekre a
problémákra az otthoni nyelvművelés nem adhat megoldást. Nem mintha
az otthoni nyelvtudósok értetlenül néznék a külföldi magyarság nyelvi
nehézségeit (az „amerikás magyar nyelv” kutatásának némi hagyományai
is vannak) de a megoldásokat itt kinn kell megtalálni, a különleges helyzet alapos ismeretében olyan lelkes nyelvművelőknek, mint Kossa János.
Talán mondani sem kell, hogy ez csak a hazai nyelvi normák ismeretével
lehetséges, és csak akkor, ha a kinti nyelvművelők csupán közvetítőnek
tekintik magukat, az otthoni nyelv és a kint élő, anyanyelvűkkel esetleges
kapcsolatot fenntartó magyarok között.
Noha Kossa könyve, egy időben és térben jól körülhatárolható magyar
kisebbség nyelvi problémáit tárgyalja, a nyugaton élő magyaroknak is
hasznos ismereteket nyújt. Amíg az átlagos műveltségű egyén csak egy
nyelvet, az anyanyelvét ismeri, azt öntudatlanul használja; a szükséges
szabályozást pedig a közösség más tagjaival való érintkezése és nyelvi
érzéke végzi el. Szakítsuk ki ezt az „átlagembert” a nyelvi közösségből és
helyezzük egy másik közösségbe, ahol az érintkezés legfontosabb eszkö684

zét, a nyelvet, újból kell tanulnia. Egy nyelv mesterséges elsajátítása
megkívánja, hogy anyanyelvének szerkezetével és nyelvtani rendszerével
megismerkedjen az illető, hiszen a másik nyelvet is csak úgy tudja megtanulni, ha a nyelvet az anyanyelve jelzőrendszerének segítségével megérti. Vagyis az anyanyelv tudatos ismerete szükséges ahhoz, hogy a másik
nyelvet, az idegen jelzőrendszert megértse. Kossa könyve éppen azt bizonyítja, hogy azok a vajdasági magyarok, akik anyanyelvűket hiányosan
ismerik, a szerb nyelvet is hibásan beszélik. Ez a tétel a nyugati magyarságra is érvényes. (De természetesen nem vonatkozik azokra, kik az egyik
nyelvet felcserélik egy másikkal, vagyis az új nyelv megtanulása, a régi
nyelv elfeledésével jár. Az idegen nyelv ilyen elsajátításának az anyanyelv az ára, viszont kétnyelvűséggel kapcsolatos nehézségek nincsenek.)
Mert a kétnyelvűség nehézségei nem is annyira a szókinccsel kapcsolatosak, hanem inkább a két, gondolatok kifejezésére egyenlő mértékben
alkalmas nyelv tudatos szétválasztásával az egyén tudatában. Ha a kétnyelvű egyén a különféle jelzőrendszer jeleit nem határolja el egymástól,
rögtön úgy érzi, hogy az angol „all right” valahogy kifejezőbb, mint a
magyar „jól van” vagy „rendben van”, amikor magyarul beszél, s ugyanakkor angolul „hungarizmusokat” használ. Ha viszont a két nyelv elkülönítése alapos, akkor azonnal csökken az eredetiskedő kifejezések száma
az anyanyelvben, s a beszélő nem kiált fel minden pillanatban idegen
nyelvű társaságban, hogy ezt vagy azt „nem lehet lefordítani!” Persze,
hogy nem lehet lefordítani Adyt vagy József Attilát kapásból, de igen sok
különlegesnek hitt szót vagy kifejezést meg lehet közelíteni, azaz megértetni, ha nem fordítunk, hanem arra gondolunk, hogy a magyarul említett
sajátos helyzetben mit mond az idegen anyanyelvű.
A két nyelv tudatos szétválasztásának egyik fokmérője az írásbeliség.
A nyugati magyar sajtó szerkesztői és kiadói egyszerűen nem vesznek
tudomást a magyar helyesírás szabályairól, egy-két gonddal szerkesztett
folyóirat és újság kivételével a magyar lapokban hemzsegnek az idegen
helyesírású szavak, főként tulajdonfőnevek (Stravinsky Sztravinszkij helyett, Cleopatra Kleopátra helyett, Socrates Szókratész helyett stb.), de
akadnak bőven olyan közös főnevek is, főként latin eredetűek, melyeket
szépapáink korában szokásos helyesírással írnak egyes szerzők, s a szerkesztők, mivel szemük ehhez az alakhoz szokott hozzá a francia vagy
német lapokban, nem tesznek semmit.
Az ellenkező véglet az erőszakos és túlzó magyarosítás. Erre már a reformkori magyar nyelvben is volt példa (pl. ilyenek Kopenhága – Kappanhágó, Stockholm – Istókhalma), de később is érvényesült ez a tenden685

cia (pl. Gorkij nevét egyik túlbuzgó fordító „lefordította": Keserű Miksa),
persze az ilyen szavak kérészéletűeknek bizonyultak. Mindezek az összefüggésükből kiragadott példák csak azt bizonyítják, hogy milyen könnyű
feladata lenne annak, aki a nyugat-európai magyarság számára óhajtana
„Így írunk mi”-t írni, s mennyire szükséges lenne tudatlanságunkat, lustaságunkat s nyelvérzékünk tompulását könyvformában megörökíteni.
Ha másért nem, hogy legyen a jövő század számára száraz, nyelvtörténeti adalék.
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MÁRJÁS VIKTOR
Párbeszéd a sorssal 277
Kolozsvári-Grandpierre Emil: Párbeszéd a sorssal. Magvető Könyvkiadó,
Budapest 1963, 299 oldal.
Kolozsvári-Grandpierre Emil tizennegyedik regényének ezt a címet adta:
Párbeszéd a sorssal. A cím nem képletes, Kármány Bertalan fiatal rendőr
és Bérfi Zsófi, a züllésbe sodródott félárva szerelmi históriája csakugyan
öt párbeszédből kerekedik elő. A sorsot egy rendőrőrnagy képviseli, rajta
múlik, hogy Kármány engedélyt kap-e a Bérfi Zsófival kötendő házasságra. Az első párbeszéd Kármány Bertalan és a rendőrőrnagy között folyik.
Nagyon egyoldalúan, mert az őrnagy csak jelen van, de hallgat,
Kármánynak kell képet rajzolni magáról, Zsófiról, a megismerkedésükről,
bizonyítani, hogy miért bízik a züllésnek indult lány szerelmében és meggyőzni az őrnagyot, hogy Zsófi méltó a házasságra. KolozsváriGrandpierre a regény végéig követi ezt a technikát: az őrnagy megmarad
néma főszereplőnek, aki a puszta jelenlétével vallat, kérdések nélkül is
feleltet, hallgatásával biztat, zavarba ejt, megállít, siettet. Közben az
igénytelen történet minden „vallomással” átszíneződik, őszinteség, hazugság, jó és rosszindulat keveredik bele. Szerephez jut benne a gyámvédelem, egy maszek-figura, az alkoholizmus, a titkos prostitúció, a huligánizmus, de minden csak villanásszerűen, súlytalanul, majdnem kedélyesen. A regény nem szélesedik valóságos korrajzzá. Az öt hosszú monológból nem lesz társadalmi freskó. A szerzőt ugyan nem egyszer szatírára csábítják a fűszeres epizódok, de hamar visszafordul. A sorssal folytatott párbeszéd nem terjed túl Berti és Zsófi esetén. A problématika vége
az: miért szereti a 94 kilós, tisztalelkű, sportedzett rendőr, a csibecsontú,
vöröshajú aszfaltvirágot? Miért akarja azután is feleségül venni, hogy
rajta kapta a hazugságon és megismerte a múltját? És Zsófi valóban züllött-e, vagy csak a körülmények áldozata? Azért szökik-e Berti elől, hogy
folytathassa a múltját, vagy tisztességből, mert szereti és nem akarja becsapni? Arra a kérdésre, hogy egy gyerekleány hitelbe eladott ártatlanságából és züllött kalandjaiból sarjadhat-e tiszta szerelem és hitvesi hűség, a
szenvelgés veszélye nélkül nehéz igen-nel felelni. Nem-mel pedig csak
tragikus csattanóval lehetne, azzal a meggyőződéssel, hogy a múltból nem
lehet kigyógyulni. Kolozsvári-Grandpierre érezte, hogy ezt a kifakult té277
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mát csak modern technikával tudja regényképessé tenni. Ezért választotta
a folyamatos cselekmény helyett a párbeszédes formát és a párbeszéden
belül a monológot. Minthogy a kihallgató őrnagy nem kérdez, nem irányít, a beszélő érvelés közben messze kalandozik és a saját egyéniségét is
beleszövi a vallomásba. Az öt „vallomás” közül négy ilyen kettős portré.
Kolozsvári-Grandpierre mindig más stílusban rajzolja meg a modellt, az
pedig Zsófit, akiről beszél. De a rendőrőrnagy végig láthatatlan és ismeretlen, mint a sors.
A monológ-forma és az őrnagy mint néma főszereplő nem új találmány az irodalomban. A szerző ereje nem a mese és a forma, hanem a
jellemrajz és főleg a nyelvi hangszerelés, amellyel változatossá és elevenné teszi a háromszáz oldalas regényt, amely enélkül nem lenne más, mint
pesti folklórral fűszerezett hosszú anekdota.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
A hetvenöt éves Eliot 278
„Oly kellemetlen ez az Eliot!
Az arca mint egy püspöké, bigott.
S ha beszélget olyan bájosan és szabályosan,
Hogy ugyebár és netán vagy holott... 279
Ezt a pár sort Thomas Stearn, vagy ahogy nyugaton inkább nevezik: Té
Esz Eliot írta önmagáról; egyike azoknak a közöttünk járó irodalomtörténeti alakoknak, akiket újból és újból felsorolunk, valahányszor
számbavesszük: élnek-e még valódi, klasszikus értelemben vett „nagy
írók” korunkbáan. Eliot megkapta a Nobel díjat, ki tudja, hány egyetem
díszdoktora, de nem hőse a napilapok apró történeteinek. Keveset hallani
róla másutt, mint az irodalom csarnokaiban. Talán ez halhatatlanságának,
nagyságának a bizonyítéka.
Pedig volt ő is dühöngő fiatal, James Joyce társa az intellektuális tündöklésben. De meg kell vallani, ezt is ízléssel és urasan csinálta. A húszas
években mint ifjú banktisztviselő tette közzé első verseit. A rendkívül
rendszerető – ha szabad ezt a csúf szót használnom: pedáns – agy berendezése azonban mindig okos kordába szorította mondanivalóját. Így lett
egyike azoknak a forradalmároknak, akik lassan a „felépítmény” tagjaivá
lesznek. Nem tagadható ugyanakkor, hogy jelentős korszaka volt Eliot
művészetének ez a kezdeti periódus, amikor az angol költői nyelvet reformálta. A cambridgei Egyetemes Angol Irodalomtörténet, a szigetország költészetét méltatva, ezt „T. S. Eliot kora” cím alatt foglalja össze.
De a lecsillapodás hozzájárult Eliot másféle tehetségének kibontakozásához. Ő ugyanis abból a jóféle irodalmár fajtából való, aki egyformán
nevezhető jó költőnek, elsőrendű drámaírónak – gondoljunk csak a
„Gyilkosság a katedrálisban” című művére – mi több, mint gondolkodó és
művelődéstörténész is tiszteletreméltó eredménnyel dicsekedhet.
T. S. Eliot egyike azoknak, akiket öregemberként tartunk számon és
olyan ünnepélyes alkalomkor, mint a mostani, nem szisszenünk föl meglepetten, hogy: „már valóban 75 éves lenne?”.
Eliot nekünk már évek óta 75 éves: a világirodalom nagy öregje, a húszas évek klasszikus bitnikizmusának egyik irigylésre méltó tanúja és
278
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résztvevője, bölcs élő halhatatlanunk. Reméljük, még soká marad meg
tisztelt és becsült 75 évesnek.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Egy római templomért 280
Rügyeznek pompáznak, elhervadnak Róma fáján a templomok. Van hervadó, mely újravirít, mások leperegnek. Ezt átépítik kápráztatóra, azt
helyreállítják eredeti, csupasz szépségében, némelyet pusztulni hagynak.
Válás és újravirulás közt görcsösen ragaszkodik törzséhez az a vén, de
nem kivénült templom, amelyről beszélek. Rajtunk is múlik, hogy megint
kizöldüljön a hatalmas sárguló levél Róma csodafáján, az első keresztény
vértanúról elnevezett templom in Coelio Monti, népiesen Santo Stefano
Rotondo, azaz Kerek Szent István.
Ahogy latin neve mondja, Róma legmagasabb pontján áll, a Caeliuson.
Rejtőzködve, kertfalak mögött, holott tájékát amúgyis elkerüli a népszaporulat félelmes lávafolyása. Ha van negyed, amely a zarándokok századaira emlékeztet e folyton működő emberkráterben, Caelius hegye az.
Mert hiába rendezte Gergely pápa a naptárt, Róma fertályainak azóta sem
egyforma az időszámításuk. Santo Stefano Rotondo körül az órajárás zarándoksaruhoz igazodik, nem az autók sebességmutatójához.
Hét év múlva lesz ezerötszáz esztendeje, 470-ben szentelte föl
Simplicius pápa. Szörnyű fordulón, világtalan éjszakában. Pásztorkodása
alatt tűnt el dicstelenül az utolsó római császár, a nevében joggal kicsinyített Romulus Augustulus; keresztül-kasul a félszigeten barbár zsoldos
hordák garázdálkodtak; hitvitákban hányódott az egyház. Ez a templom
volt Simplicius válasza a borzalmakra. Olyan arányú, mint az a másik
kerek templom lenn, a lapos Tiberis-kanyarban: a Pantheon, amelyre csak
egy gőgös világcsászárság tudott vállalkozni a delelőjén.
De nem a Pantheon volt a minta. Mivel 415-ben állítólag meglelték
István protomártír maradványait Jeruzsálemben s ereklyéi terjedni kezdtek a világon, mintának is odavaló épület szolgált, nevére szentelve, Rómában. Három kerek temploma volt Jeruzsálemnek, egyik az Olajfák hegyén, a mennybemenetel emlékére, egy a Jehosaphát völgyében, Máriának ajánlva, a harmadik a szent sír körül. Az volt a leghíresebb, az
Anastasis. Méretei szembeszökőn egyeznek Santo Stefano Rotondo eredeti méreteivel.
Nemcsak születése esett kietlen éjszakára. Ránkmaradt későbbi mozaikdísze is gyászra, Jeruzsálem rabságára emlékeztet. Valamikor 642 és
649 közt I. Tódor ebbe a templomba vitette be két vértanú, Primus és Fe280
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licián csontjait. Róma szabad prédája volt jövő-menő sírfosztogatóknak;
feldúlták és végigzabrálták a katakombákat is, körül a határban. Rablásaik
elől kerültek be a tisztelt maradványok az úgy-ahogy védett városfalak
mögé, elsők közt a nevezett halottaké. Tódor, aki görög volt s talán jeruzsálemi születésű, az átmentés után kirakatta mozaik képüket egy ékköves
kereszt két felén az egyik kápolnafalra. Éppen ez a díszes aranykereszt
emlékeztetett a friss világgyászra. Huszonöt éven belül két rettentő csapás
érte Jeruzsálemet a hetedik században; előbb mindenestül feldúlták a perzsák, aztán kardcsapás nélkül bevették az arabok. A perzsa dúlásnak esett
áldozatul a Kálvária domb drágaköves keresztje is, amelyet Nagy
Konstantinus császár tűzetett oda, védő baldachin alatt, a szent sír tőszomszédságában. Megkezdődött a város örök szolgasága. Az a mozaik
kép Santo Stefano Rotondoban a mélység kiáltása volt Jeruzsálem éjszakájáról, fájdalmas emlékeztető egy ledöntött emlékre, ahogy születésekor
maga a templom is az volt: kiáltás a mélyből Róma éjjeléről.
Egymásba illesztett téglahengerekből állt a hatalmas templom s kifele
keveset árult el háromgyűrűs belsejéről, a főoltár körül kerengő hajókról.
Belső, magasabb oszlopköre huszonkét ión oszlopból, külső, alacsonyabb
köre harminchat párnás oszlopból s nyolc pillérből alakult; gránit törzsüket, nyomoruság-szabta, akkori szokás szerint antik épületek szolgáltatták. A belső gyűrű architrávján nyugszik a templom fényforrása, a dob;
huszonkét ablakából tizennégyet befalaztak. Négy kápolna volt tengelyvégeken; egy maradt meg a négyből. Hogy miért csak egy, kiderül a szomorú folytatásból.
Köralapon a belső oszlopsort s általában a kerek templomot nagyon
kedvelték napkeleten; Rómában elég ritka volt. Már a középkori pápákat
is aggasztotta a Santo Stefano Rotondo vakmerő mérete: mi lesz a magas
dobbal, ha rendül egyet a föld, vagy akár ha nekiesnek szélviharok? I.
Hadrián a nyolcadik század végén négy tagú diadalívvel keresztben megerősítette a tető tartását. Sem a templom egyszerű szerkezetén, sem szépségén nem rontott az aládúcolás. Császári arányokban gondolkoztak az
első, középkori restaurátorok is, nemcsak az alapító Simplicius, mintha
szembeszegülve a megalázó valósággal előre igazolni akarták volna a
magasztaló éneket: O Roma nobilis, orbis et domina. Ó nemes Róma te,
úrnő vagy s egy világ.
Később futotta díszítésre is. Márvány és gyöngyház intarziákkal Róma
egyik ékes temploma volt a Santo Stefano Rotondo, még az 1450-es jubileumi évben is annak mondja leírásában egy firenzei zarándok, Giovanni
Rucellai.
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Pár év múlva lesújtott a csapás. Rongált állapota miatt V. Miklós lemondott a körfalról, amelyet egyszerűen beljebb toltak, a külső, alacsonyabb oszlopsor közé. Nincs tisztázva, mikor, valószínűleg még uralkodása alatt. A templom átmérője 65 méterről 43 méterre zsugorodott a
csonkítástól. Ma már csak belső gyűrűje áll szabadon, a huszonkét ión
oszlop; a második, tágabb gyűrű félig be van falazva. Úgy szorong a harminchat törzs a tégla méltatlan fogságában, mint valami rémmesében az
elátkozott szüzek, akiket csak varázsige tudna megszabadítani.
Rifacionollo papa Nichola. Ma molto piu la guasto – írta akkortájt
Francesco di Giorgio, a nagy építész. Helyreállíttatta Miklós pápa, de
inkább elrontotta. Santo Stefano Rotondo csonka templom a tizenötödik
század közepe óta. Csupán egy helyen egyezik meg a külső fal a lebontott
eredetivel: a kelet-nyugati főtengely keleti végén, ahol – mint említettem
– megmenekült egy kápolna, négyből az az egy, a mozaikkal. Pontosan
lehet tudni, milyen volt a templom alaprajza, de azt már nem, hogy milyen az épület; a lerombolt harmadik gyűrű alakját csak találgatják. Föl
kellene ásni a kertet a helyén, talán ott a titok nyitja a fű alatt.
1454-ben a magyar pálos rendnek adta V. Miklós a templomot, a támaszkodó kolostorral együtt. Itt laktak a Szent Péter bazilika magyar
gyóntatói is. Oltárukat a pálosok István és László királynak és Imre királyfinak szentelték, csontjaikkal két kriptát töltöttek meg. De a mohácsi
vész után számuk ritkulni kezdett s Arator István, a neves székely jezsuita
1574-ben mar csak egyetlen lakóra bukkant, az is aggastyán volt. Néhány
év múlva, 1580-ban a naptár-reformáló XIII. Gergely a Collegium
Germanicum-Hungaricumnak ajándékozta az épületeket. Piros reverendájukról rákocskáknak hívják a papnevelde diákjait a rómaiak. Santo
Stefano Rotondo azóta is az övék. 1776-ban lerombolták a Szent Péter
bazilika mellett Santo Stefano Minoret, a magyarok ősi templomát, pótlására épült a Caelius dombi templomban az István királyról elnevezett kápolna. Ez volt az utolsó számottevő változtatás. A jezsuiták, lelki edzésül,
életveszélyes missziók előkészítésére bemázoltatták vértanú jelenetekkel.
Hadd szokják meg növendékeik jó korán elméjükben a sütővasat és fogókat. V. Sixtus pápa állítólag sírvafakadt a meghatottságtól a freskók láttán. Sírni is lehet, az utálattól. Pomarancio volt a festő neve.
Hazatérése előtt Mindszenty bíboros itt mondta utolsó római miséjét.
Aztán egy kő meglazult a tetőn, és lezuhant. Válni készült a szinte örökéletű levél Róma fájától. A Collegium bezáratta a látogatók elől, kapujára
tiltó tábla került. Volt abban a táblában valami méltatlan és megalázó –
mintha gyilkosnak bélyegezték volna az öreget. Ami igaz, igaz, azzá vál693

hatott volna csakugyan. 1958-ban a műemlékvédelmi hivatal kijavíttatta a
tetőt, de azért csak nem bíztak a templomban, bezárva, komoran tovább
haldokolt, évente megújuló veteménnyel, virággal, szőlővel maga körül.
Szerencsére nem ez a történet vége.
Óriási felhőszakadás után – s Rómában babonakeltő iszonyat az – gyanús zajra neszeit föl a szomszéd kolostorban egy pap, Juhar József. Csupán vendégszálláson volt ott, hazulról kilátogató édesanyjával, aki megbénult egy balesettől. Elkérte a kulcsot s bement a zaj után a templomba.
Lába körül a tócsák elárulták, hogy más helyen is ereszt a tető, nemcsak a
kijavított dob körül. Ami a csepegő sötétségben hivatásként pislogni kezdett a lélek mélyén, nemzetközi mozgalom lett azóta. Juhar engedélyt kért
és kapott a Collegiumtól, hogy három hónapra megint kinyíljon a kapu.
Néhány ezer látogatón hajtott végre kísérleti próbát: kell-e még, közös
áldozat árán, Santo Stefano Rotondo a magyaroknak, németeknek, angoloknak, spanyoloknak, franciáknak, svájciaknak, hollandoknak, belgáknak, lengyeleknek, amerikaiaknak, színeseknek. A válasz előrelátható
volt. Hosszadalmas előkészítés után, egyetértésben a Collegiummal,
1962. december 26-án, Szent István vértanú napján megalakult a Centrum
Internationale pro Renovatione S. Stephani Rotundi: a részleges vagy
teljes helyreállítás előkészítésére szolgáló tanulmányi központ, az Unesco
védnöksége alatt. Azzal az osztállyal dolgozik össze, amely a kulturális
javak megőrzését és mentését végzi. Vezetője angol, H. J. Plenderleith.
Tagja lehet a Centrumnak akárki. Van köztük bíboros, püspök, plébános, teológus, építész, karmester, régész, festő, orvos, író, lapszerkesztő,
rádiós, protestáns, katolikus, tíz-tizenkét országból. Közös ügy a templom
megtartása, mindenki tehet érte valamit, hogy töretlenül érje meg ezerötszáz éves születésnapját 1970-ben.
Nem holmi esztétikai jótettről vagy főhajtásról van szó. Ha kialudt a
lélek, igazán mindegy, hogy együtt marad-e, összeragadva, néhány teherfuvarra való öreg kő. Rómában van belőlük elég, jut is, marad is a turistáknak. Ez a tiszta méltóságú, háromgyűrűs, korakeresztény körtemplom,
amint említettem, a jeruzsálemi szent sír templom példájára épült. Mintája, amelynek – mellékesen szólva – csak egy belső oszlopköre volt, nagyrészt elpusztult az 1808-as tűzvészben. Torzképnek is szomorú, ahogy
újjáépítették a görög rítus követői. De római leszármazottja még visszaállítható az antik kor végalkonyán kigondolt, eredeti formára. S az a forma
olyan, hogy a belépőt akaratlanul megtelíti lélekkel. Három gyűrűjének
bármely pontjáról nézve fokozatosan nő a fény a közepébe helyezett oltár
felé. Oda kalauzolja a tekintetet a dob kizárólagos fényforrása; magasodó
694

testében oda futnak össze minden pontról az erővonalak. Mintha a külső,
látható geometria egy láthatatlan, belső geometria törvényét szolgálná,
életünk elvesztett középpontjának visszaszerzésére. Kitalálhatták eddig,
miféle szóra gondolok. Koncentrikus gyűrűivel, központi vonzásával a
templom szerkezete az egyetemes unió gondolatát jelképezi, kerengő hajói, mint forgás a falevelet, szelidén a középpont felé sodornak. Helyreállítása ezért lehet katolikus és protestáns, magyar és emberi ügy.
Lázó – vagy Lászai – János gyulafehérvári kanonok, a Szent Péter bazilika gyóntatója nyugszik közel az oltárhoz, egy faragott sírkőlap alatt.
1523-ban halt meg, három évvel Mohács előtt. Képmása, a korízléshez
képest meglepőn régies; Fra Angelico, az angyali festő jóval korábbi római sírlapjára emlékeztet. Előttem áll felnagyított fényképe, bátorításomra, hogy milyen szép szendergés a halál. Századokon át tapostak az arcon;
orrából letörött egy darab. Aszkétikus vonásaihoz egyenesen illik az a kis
csonkítás.
Miből meríti a békességet, annyit, hogy nekünk is juttat belőle? Holta
után, csuklyás alakja köré vésve ott áll a kőlapon az igazság, amelyet életében vallott: Roma est patria omnium. Róma mindnyájunk hazája. Tudtuk, ha legtágabb értelmében tiszteljük a szót. De Erdély fia, az örök alvó
a Santo Stefano Rotondo padlója alatt még jobban meggyőz. S fölötte
maga a templom is, mely népek viharos éjszakáján született, központ nélkül hányódó, gonosz világban, majdnem ezerötszáz év előtt, ökumenikus
hittel, hogy – ha mi is úgy akarjuk – helyreállított gyűrűinek a közepében
ismét felragyogjon az unió jelképe, ezerötszázadik születésnapján. 281
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MÁRTON LÁSZLÓ
Mai témák 282
Németh László: Mai témák. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1963.416.o.
1956-ban egy sor személynek és eseménynek szokatlanul kedvező konstellációja szükségeltetett ahhoz, hogy majd egy évtizedes szünet után új
Németh László színművet mutassanak be. Azóta nemcsak az összes drámai művek négykötetes kiadására került sor, de a félkész művet is nehezen őrizheti meg a szerző rendező-híveinek türelmetlen kezétől. Németh
László új darabját már akkor hirdetik a valódi színház hangos plakátjai,
amikor saját szavával élve, a papírszínház igazgatója sem tudja mi készül,
készül-e valami egyáltalán.
A divat és a piac vastörvényei Budapesten legalább úgy szorongatják
az írót, mint liberális gazdaságú országokban az öltözékek gyárosát. Mi
módon és milyen következményekkel, erről is Németh Lászlótól értesülünk az Utazás bőséges elő és utószavaiból. Méltánytalanság lenne azt
állítani, hogy ez a jellemnek sem alábbvaló nagy író, amióta szépirodalmi
munkáihoz úgyszólván korlátozás nélkül és tetszésszerinti fórumot kap –
a kínálat kényelmes hullámain viteti magát. De tagadhatatlan, hogy a némaság időszakára következő bőséges esztendők a bőbeszédűség irányában csábítanak – ennek pedig a tolsztoji természet is csak módjával tud
ellenállni
Ezek voltak első gondolataim, amint a Mai Témák című új kötetét átlapoztam. Kertelés nélkül mondtam ki őket – hiszen Németh Lászlóról
szólván lehetetlen legfontosabb tanítását figyelmen kívül hagyni. Azt,
hogy az alkotás fontosabb mint alkotója és, hogy a korlátlan tisztelet egyúttal, hazug, ártalmas is. Az ünnepre ajánlott színes szalagok az eleven
írót hamarosan önnön múmiájává zsugorítják.
Ez a kijelentés, gondolom, ismét magyarázatra szorul. Szó sincs arról,
hogy Németh Lászlóval ez történt volna és a távolból sem tűnik úgy,
mintha a merénylet előkészületei az irodalompolitika valamelyik homályos sikátorában éppen most folynának. Mégis: rendkívül nehéz ellenállni
a gondolatnak, hogy az író életében először ez a veszély is valóságos alakot ölthet. Németh Lászlót a közvélemény sötéten látó, az üldöztetést
nemcsak gyanító, de jóslataival egyenesen kihívó embernek tartja – megkockáztatnám, hogy maga-magáról is nagyjából így vélekedik. Külvilág
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és egyéniség kölcsönhatását külön-külön azonban eddig nem mérhettük
le, mert írói pályafutása folyamán valóságos és elszánt üldözőkben sohasem volt hiány.
Most azonban gyökerében változott a helyzet. Nem állítom, hogy bárhonnan megfontolt, bókkal kompromittált rossz szándék leselkednék rá,
mégkevésbé, hogy ha ilyen szándékot fedez fel, nem elég éber, vagy bátor, hogy külső figyelmeztetés nélkül is ellenálljon. A mind sűrűbben
megjelenő és mind változatosabb tartalmú kötetek azonban mindegyre
megerősítik a gyanút, hogy a legközelebbi után a klasszikussá balzsamozás kezdetét veszi – és a hízelgésekkel vagy hallgatással piedesztálra szegezett Németh László körül azok járják majd el a szokványos törzsi táncot, akik az elméket József Attila vagy Móricz kapcsán oly sikerrel bénították meg, hogy róluk ünnepi beszédnél különbet írni még mindig lehetetlen.
A Mai Témák című mű négyszázegynehány oldalon két színpadi művel
ismertet meg bennünket. Ezek közül az elsőről, az Utazásról kül- és belföldön egyaránt annyi szó esett, hogy a későn jelentkező kritikusnak legfeljebb a kommentárok kommentálójának hálátlan és felesleges szerepe
jutna – erről pedig ezennel lemond. A második dráma, a Nagy Család, az
előbb említett helyzetet tekintve egyébként is fontosabb – gyanúnkat
ugyanis megerősíti, ha teljesen nem igazolja –, figyelmünket érdemes
tehát a kötetnek erre, az olvasók által is kevésbé ismert részére összpontosítani.
Németh László már azzal is lekötelezi jelen olvasóját és jövendő nézőjét, hogy a darab keletkezéstörténetét boncolgatván egyúttal tartalmát is
összefoglalja. A Nagy Család központi hőse, ha nem is a leginkább figyelemreméltó, de a legtöbbet szemünk előtt tartózkodó: nő. Ötvenes értelmiségi. Inkább Égető Eszter, mint Kárász Nelli problématikáját hordozza.
De az író szemléletváltását is asszonyfiguráiból bogozhatjuk ki legbiztosabban – így Kata, ha tragikus helyzetbe jut is, kevésbé esik kétségbe,
mint Kárász Nelli és végső soron az sikerül neki, amibe Égető Eszter oly
keservesen bukott bele. A kísérlet jellegét a cím azonnal kiadja: a lazuló
szerelmi és vérségi kapcsolat után szellemi rokonságból teremteni tágas
közösséget. Méginkább a mai magyar társadalom lényegét adó, heterogén
jellemeket rokonitani úgy, hogy akár a nemzeti közösségek idealizált életében, jó előjelű tulajdonságaik töltsék be a rosszak miatt támadt hézagokat.
A Nagy Család molekulái világosan követhető pályát írnak le ebben a
gyorsító berendezésben. Mozgásukat szemlélvén érzésünk sokszor tagad697

hatatlanul az, hogy nem is annyira a jellemek kérlelhetetlen, eleve elrendelt logikája irányítja őket, de a Társadalmi Drámák eleje óta lankadatlan
kísérletező kedv. Németh László a társadalmat műhelynek tekinti, az
egyént – maga-magát is beleértve – szerszámnak. A mostoha és kedvező
helyzetekkel egyaránt úgy kíván szembeszállni, hogy eléjük lép, idejébe
megragadja és tehetsége szerint hajlítja őket. Így volt ez eddig is. De amíg
a sívó homokon létrehozandó telepeket inkább a valóság kompenzálásaként állította színpadra, pedagógus kedve ezúttal biztosabb talajt érint –
könnyen elképzelhető, hogy nézőközönsége a színházból a hasznosítandó
tanács emlékével távozik.
De a képlet és lehetőségek egybevetése mondandónk lényegétől meszsze vezetne. Vegyük inkább szemügyre, hogy az író saját kifejezésével,
miféle megmunkálandó anyag került ezúttal műhelybe:
„Minthogy e nagy családnak elgondolásunk szerint az egész társadalmat is kell jelképeznie (mert hisz mi más a szocialista társadalom, ha nem
az, mint az ilyen kis, nagy s még nagyobb családokat integráló óriás család), e nappali menedékhely tagjait úgy választottam meg, hogy azok az
egész társadalmat képviseljék. Az öreg tanár: a legjobbfajta régi értelmiség; a gondnok, volt mozgalmi ember, munkásból lett kisebb vállalatvezető; a segéd-házfelügyelőnő szélnek eresztett apáca; a lemorzsolódástól
megmentett egyetemi hallgatónő: téesz parasztok gyermeke; az albérlő:
nyelvész, ötvenhat óta segédmunkás, főnöke és barátja a „kor hőse”, az
emelkedés sima liftjén fölszálló népi káder, esti technikumi hallgató, egykor tán elektromérnök; s hogy az apácának is legyen antagonistája: a barátnő legyen gyerekként elcsúszott cukrászleány”.
Így látja, elemzi és ítéli meg Németh László saját hőseit. Mind mindig,
most azzal vág a kritikai szemlélődés elejébe, hogy többet tud magamagáról és azt a kellemetlen érzést kelti, hogy jobban is tudja. A Nagy
Család tagjainak jellemzéséhez nem tehetünk hozzá olyasmit, ami a szerzői szándéktól és a mű rendeltetésétől távol áll. De nem szabad elhallgatnunk meglepődésünket, hogy a némethlászlói igény szerint festett társadalmi körképen itt-ott üres foltok tátonganak, másutt pedig csak kréta,
vagy radírnyomokat találunk.
Hiányoznak ebből a legnagyobb tükrözésre szánt Nagy Családból a
rombolás, a végzet, a tragédia erjesztő elemei. Boldogan köszöntenénk a
törvényhozót, ha a törvényszegés erre kínálna alkalmat. Az igazság azonban az, amíg az ötvenes évek irodalmi szegénylegényei a maguk szabotáló főmérnökeivel, feketénvágó kulákjaival, ha nevetséges ügyetlenséggel
is, de igaz törvénynek engedelmeskedtek, addig Németh László minden
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gondolatgazdagsága, pedagógus szenvedélye, torokszorító jószándéka
ellenére is a tét hiányzik.
A színdarab egyetlen, némiképp komor alakja az asszonyát használt
tárgyként eldobó férj. Az ő tette azonban csak indítóok és a kedvező végkifejtést sietteti. Nélküle talán a családalapítás el sem kezdődnék – de ő
villámgyorsan kihátrál a színről – betöltetlen űr marad a nyomában, majd
nyoma is eltűnik emlékezetünkben. Több ellenfelet nem lelünk, se méltót,
se méltatlant. A Nagy Család épületét úgy vonják fel a szemünk előtt,
hogy a pincében senki sem rejt dinamitot, az állványzatról mégcsak nem
is gyaníthatjuk, hogy korhadt. Érdeklődésünk egészen sohasem lankad el:
ehhez szavait túlságosan megfontoló, a lélekkel túlságosan bánni tudó
íróval van dolgunk. De a cselekményt figyelő inkább műszaki ellenőrnek
vagy tanfelügyelőnek érzi magát: egy-egy eleven tirádát, kiszólást dicsér,
gondolatokat helyesel – és bűntudatosan feledkezne a lényegről.
Ha már abban nem reménykedhetünk, hogy a tető mégiscsak valaki fejére szakad – vagy legalábbis hajszál híján kerüli el a veszedelmet – a
fejlődés állomásaiban, a jellemek és a pillanatnyi helyzetek összekoccanásaiban keresünk kielégülést. Németh László azonban még az ilyen,
egykönnyen feloldható ellentétekkel is fukarul bánik. Klári az apáca
ugyan az isteni kegyelem megnyilvánulásának tekinti, hogy a kolostorkamrát segédházfelügyelői szobácskával cserélte fel, de magunk nem
menekülhetünk más kérdés fogalmazása elől. Vogel Karcsi a nyelvész,
maga is természetesnek tarja, hogy ötvenhat következtében börtön, majd
segédmunkási állás jutott neki. De vajon valóban purgatóriumban van-e a
helye? Értelmes, vagy vak erők küldték-e oda? Még egyszerűbben: azonos-e az eleve elrendeltetés a történelemmel – vagy legalább ezt hirdeti-e
Németh László?
Érzékeny és joggal bizalmatlan íróval van dolgunk – fogalmazzunk inkább kétszer, semmint a félreérthetőség kockázatát vállaljuk. Nincs a
Nagy Családban semmi olyan, ami bárki becsületkódexébe vagy törvénykönyvébe ütköznék – de a tanító és hirdető szenvedély ezúttal nem lökött
ki arányos magzatot. Ami elmondatik tisztességes, nemes szándékú és
figyelemreméltó – de, sajnos, annyi elmondatlan, meg nem fogalmazott
gondolatra utal, hogy katarzisnak elejét veszi.
Az önismeretben és maga-formálásban oly messzire jutott író ezúttal is
pontosan tudta, mire készül – a részletek nem szabhattak új irányt, csak az
arányokat változtatták meg – ezért a torzszülött. A Nagy Család eredetileg
egy estére szóló családi krónikának készült: a regénysúlyú történet addig
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erőszakoskodott, amíg kétrészes könyvdráma kerekedett belőle. Forduljunk ismét a szerzőhöz magyarázatért:
„Amit a két dráma együtt mond: hogy közösségek összetartásához emberek szíve vére kell – egy-egy beépített Kőműves Kelemenné, s hogy az,
amit mi kohéziónak érzünk, voltaképpen észrevétlenné vált önfeláldozás;
azt a két dráma együtt, úgy hiszem, elmondja. Azt, hogy ezt csak a két
drámában tudtam elmondani, természetesen: megalkuvás. Ha ez első
drámát önmagában mutatnák be, az a halk fellazulás, épp az utolsó jelenet
alatt, melyet hősnőnk felháborodásában is ott érzünk, bizonytalanságot
vihetne jellemébe. A férj méltatlan szerelme ellen védte a családot, de
most, hogy belülről érez valami hozzája nem illőt: siet felháborodni és
elengedni. A második darab kell hozzá – a büntetés, vagy ha úgy tetszik
megtisztulás –, hogy mint erős lelkek pillanatnyi édes szédülésén, mi,
akik a szédülés állandó állapotában vagyunk, részvéttel tudjunk mosolyogni”.
Eddig az idézet. A tétel igazságát legfeljebb annyival egészíthetnénk
ki, hogy a megalkuvás nem a dráma beosztásában gyökerezik. A közlés
szándéka, a javítás heve drámaibb, mint a végtermékként kialakult mű.
Megalkuvó az elhatározás volt, amely Németh László pályája során nem
először a regény, esszé vagy szónoklat és az ellentétektől szikrázó színpadi mű lehetetlen középútjául a papírszínház megoldását választotta. Régebben azonban a dolog ennyiben maradt volna, mert a közönség, a jegykiadás kategóriáiban gondolkodó színházigazgató meg sem kísérelte volna, hogy a szerző egyéb munkái iránti tiszteletből ebbe a holt anyagba
időleges életet pumpáljon.
A veszély ma sem az, hogy Németh László tér tévútra, hanem hogy
közönségét, híveit tereli maga előtt irodalmi zsákutcába. Tolsztojról szóló
emlékbeszédében olyasvalamit fejtegetett, hogy az avantgarde időleges és
a klasszicista szándék klasszikus, vagy legalábbis azzá válhat. Nincs lehetőségem arra, hogy általában ellent mondjak – de ha ez a nézet nem csupán egy tényleges írói gyakorlat utólagos racionalizálása, hanem az alkotás elé szegezett elv, nos akkor a Nagy Család elkeserítő ellenpélda. Németh Lászlót nemzedékek tekintik – joggal – a magyar európai műveltség
birtokosának és őrének. Elvi tévedései az írói mű felett nyomtalanul tűnnek el – de vajon így történik-e azokkal a maradi koncepciójú és korszerűnek kikiáltott drámai munkáival is, amelyek e nagy egyéniség bélyegét
csak szokványos védjegyként viselik?
Rossz közérzetemet ellenőrizendő olvastam el a Kortárs ez évi hatodik
és hetedik számában közölt újabb színművét, a Ghandi halálát. A szen700

vedélyek ott még emelkedettebbek, az egyéniség a szó szoros értelmében
világot renget – a nyelv bibliásan cseng. De mégsem lehet tétlenül végig
ülni színházban három olyan órát, ahol intelligens emberek intelligens
eszméket cserélnek egymással – és semmi többet! Az intellektus izzik, de
nem hevít – a konfliktusok külön vájatban csúsznak el egymás mellett.
Németh László a hozzá illő következetességgel folytatja drámaírói tevékenységét, terveiről nyilatkozik – látszatra minden rendben van.
Talán nem hívjuk ki magunk ellen mindig nemes haragját, ha megváltjuk, hogy érdeklődésünkhöz aggodalom is járul. Nem azért aggódunk,
ami következik, hanem a más, a különb leckékért, amelyeket ugyancsak
tőle vártunk.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Sarkantyúvirág 283
Tersánszky Józsi Jenő: Sarkantyúvirág, Magvető Könyvkiadó, Budapest
1963, 289 oldal. 284
Tersánszky Józsi Jenő új kötettel jelentkezett. Ez a kötet valóban újdonság az olvasó számára; olyan kisregényeket tartalmaz, amelyek eddig
csak a sajtóban jelentek meg. A budapesti Magvető Könyvkiadó Tersánszky-sorozata, borítóján a nemesi pecsétgyűrű lenyomatához hasonló
T. J. J. monogrammal s a színes csíkkal, közkedveltségnek örvend a
könyvgyűjtők táborában. Eddig régebben nyomdafestéket látott Tersánszky kisregényeket tartalmazott a sorozat, olyan már-már klasszikussá vált
műveket, mint az 1918-as dátummal keltezett „Kék gondviselés” és az
1929-ben írt „Margarétás dal”. Azok is kitűnő korrajzok voltak, a magyar
polgárság életmódjának és érzelmeinek pompás ábrázolásai. Tersánszky
legendáiban valóban fellelhetjük egy-egy ködbevesző kor alakjait és mindennapi életét. Kíméletlenek ezek a történetek. Igazságkereső, cseppet
sem idealizáló társadalom-rajzok. De lengedez felettük valamiféle krúdy-i
romantika és az a líra, amely egy életre rögzíti bennünk azt, hogy Tersánszky írásai nem egyszerűen gonddal elmondott történetek, tehetséggel,
megdöbbentően egyszerű, szép magyar nyelven papírra vetett anekdoták,
hanem tömény, maradandó irodalmiság hordozói.
Az író nyelve külön tanulmányt érdemelne. Különösen kitűnik ez a
most megjelent kötetből, a „Sarkantyúvirág”-ból. Ugyanis az új gyűjteménynek mind a négy kisregénye a jelenben, illetve a legközelebbi múltban játszódik. Tersánszky pedig csak nagynéha veszi át a mai megromlott
párbeszéd-magyarságot. A háború utáni nyelvtorzulásokat, rövidüléseket,
mindennapivá lett igekötő-hibákat elereszti a füle mellett, vagy némi
irónikus malíciával, szinte idézőjelben írja le őket, rosszalva, hogy még az
ő regényalakjai is mernek így beszélni. Tersánszky továbbra is úgy fejezi
ki magát, ahogy a századvégi Nagybánya polgáraitól hallhatta és ahogy
ma már csak öreg vidéki patikusok beszélnek. Így kiált a rendőrnek –
ennek a nagyonis mai jelenségnek – egy történetbeli autós, aki épp
hajszálhíjján elütött egy járókelőt: „Mi címen büntet maga”?
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Megjelent az Új Látóhatár 1963. évfolyam 5. számában.
Tersánszky Józsi Jenő szeptember 13-án volt 75 éves.
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Avagy így szól a tervezőirodai vezető, a feleségével rossz viszonyban
élő, hajszolt, vállalati rendezvényeken szónokló műszaki értelmiségi
ugyancsak nagyon mai figurája: „Vigye csak Borikám a gyereket! Háromnegyed múlt már nyolcra”.
Idézhetnék még sok más példát. Kérdés, zavarja-e ez a régivágású, a
régi Nyugat hasábjairól ismert stílus az olvasót? Egy cseppet sem. Ez
Tersánszky Józsi Jenő művészetének szerves része. Költőiségének egyik
eszköze. Azt, hogy korunkban él, – mint Budapesten illenék írni hasonló
könyvismertetőben: „az élet sűrűjében” – azt nem kell naturalista, magnetofon-technikával ellesett, élethű szóhasználattal bebizonyítani. Lehet,
hogy más 75 évesek eljutottak ahhoz a lépcsőfokhoz, amikor az ember az
emlékeiből él. Tersánszky nem. Forog a tömegben, autóbusz után szalad a
Körúton, nála ötven évvel fiatalabbakkal borozik együtt. Nem mesterségesen ifjítja magát, – tényleg nem öregedett meg. Erről a stílusról sem
szabad úgy beszélni, hogy túlhaladtuk. A fülnek ma is jól esik. Amikor
egy mai tárgyú Tersánszky kisregényben az emberek egymást – az író
soktucat kötetes munkássága során első ízben – minden ok nélkül úgy
szólítják, hogy: „elvtárs”, az csak úgy hangzik a fülünknek, mint a ténsuram, vagy nagyságos asszonyom titulus.
Az író újabban számos rövid tárcát tett közzé hazai irodalmi folyóiratokban, amelyekben az író-olvasó találkozókon szerzett közvetlen tapasztalatait mondja el, szemléletesen, őszintén. A kommunista irodalompolitika csinálmányai ezek a találkozók. Sok író hiúságának hízeleg ez az elvben hasznos, a gyakorlatban pedig feszélyezően mesterkélt és legtöbbször
balul végződő intézmény. Tersánszky számára újdonság szervezett csoportokkal találkozni és szinte naív bájjal írja le élményeit, csalódásait.
Sokszor persze olyan kifakadásokra vetemedik, amilyeneket tíz évvel
ezelőtt nem publikálhatott volna. Az öregurat is bevonták hát az írószövetségi akciókba s mivel ma jobb szelek fújnak, Tersánszky hajlandó
utazgatni, iskolákba, művelődési házakba látogatni. Csodás munkabíró
képességétől teheti. Az elvegyülést, az emberek mulattatását különben is
mindig szerette. Nos, csak oda szeretnék kilukadni, hogy nagy írók töretlenségét ezekben a rövid tálcákban tapasztalhatjuk. Tersánszky nehéz
időkben vérig felháborodik az igazságtalanságokon, de nem tud soká
hallgatni, komoran visszavonulni. Inkább fütyörészik, pengeti a gitárját,
hogy tartsa a lelket bennünk, és amikor pennát ragad, akkor sem az igazságtalanságokat ostorozza – ezt úgyse nagyon tehetné –, hanem arról ír:
hogy él az ember a zavaros történelmi időkben. Mert a többség bizony,
hacsak nem ég körülötte az egész világ, tovább eszik, iszik, nevet, szeret703

kezik, harácsol. Horgászni jár, központifűtéses lakásra vágyik. És nevezhetjük ezt alapos társadalom-elemzésnek? Nem. De ne keressünk mindig
alaposságot. Tersánszky romantikus író – a siralomvölgy rendkívül kellemetes bűneit megéneklő író. A „Sarkantyúvirág” és a vele egykötetbe
sorolt három másik kisregény, a „Gépkocsi baleset”, „A szerelem és a
béke madarai” és a „Szerencse fia” is messze állnak a negyvenes és ötvenes évek tragikumától. Marasztaljuk el ezért Tersánszkyt? Idézzük fel,
életörömére emelt feddő ujjként, költőnk versét, hogy „Élek... nem engem
nyomott férges priccsére a jogrend,... a nyomozó csendőrök nem az én
állkapcsomat törték el történetesen és eddigelé mindig mások nyakára
hurkolt kötelet a hóhér.” Vagy tovább folytatva: „Az okos bombák
felebarátaimra estek... Nem engem hajtottak egy rombadőlt ház alól
Proskurovba”.
Ugyan! Barokk költők mindig voltak és lesznek, meg Fazekas Mihályok is, akik igaznak érezték, hogy a gonosz Döbrögit néha alaposan el
kell veretni a Ludas Matyival, de azért az élet lényege az, hogy: „Ha te is,
valódi jó bor,/Szikrádzol a pohárba: /Te is, kacsongató szem,/Szikrádzol a
szemembe: / Csuda-é, ha néha szívem / Miattatok kilobban, /Jó bor s
kacsongató szem!”.
Tersánszkynak is megvolt már – nem is egyszer – a maga Döbrögiverő
Matyija, ne kérjük hát számon tőle, hogy a háború utáni Magyarországról
első ízben kinyomtatott művei szeretőkről, feleség elcsábításról, hűtlen
férjekről, kerékkosárba csomagolt elemózsiáról, horgászkalandokról és
halételekről szólnak, vidáman, itt-ott még a rendszer hasznos intézményeit is vállonveregetve, – mintha misem történt volna.
A 289 oldalas kötet első majd száz oldalán a „Gépkocsi baleset” című
történetet találjuk. Bár nincs keltezve ez a kisregény, valószínűleg 194647-re tehetjük megírásának idejét. Erre mutat az, hogy az első oldalon
mindjárt egy rendőrnővel találkozunk, de még az Apponyi téren, amelyet
azóta tudvalevőleg Felszabadulás térnek kereszteltek át. A főhőst majdnem elüti egy gépkocsi és igazoltatásakor nem a későbben rendszeresített
személyi igazolványt veszi elő, hanem egy olyan szinte békebeli útlevelet,
amelyben még a tulajdonos vallása is fel van tüntetve. Megtudjuk, hogy a
vigyázatlan járókelő neve Gere Mihály, foglalkozása hegedűművész. A
kocsiban pedig Hulánszky Kálmán ül, kövér feleségével. A sofőr, aki
bemutatkozásképpen így kiált: „Marha! A kocsi alá futna?” – a munkásosztályt képviseli. Méghozzá tudatos a csoportosítás, hiszen a 22-ik oldalon megtudjuk, hogy az öreg sofőr, Józsi bácsi, a kommunista elvek legszélsőségesebb modulációit képviseli, Hulánszky a baloldali polgári ér704

telmiség tarthatatlanabb felfogásaihoz ragaszkodik, míg – egyes szám
első személye – én, Gere Mihály, a leghálátlanabb szerepre vállalkozom
közöttük, a kiegyeztetésnek, a mérsékelt középútnak a szerepére. Már ez a
suta, bábszínházi felosztás is az 1947-es légkörre, a többé-kevésbé apolitikus írók ügyefogyott alkalmazkodására, szinte parodizált igyekezetére
enged következtetni.
Pedig mi történik? Hulánszky felismeri Gereben régi debreceni iskolatársát, házába invitálja, majd meghívja egy vidéki kiszállásra. Útközben
betérnek egy híres fogadóba, a Farkas-nyúzi csárdába, amely még nem
állami tulajdon, tehát nagy a hangulat, cigánylegény „timtirimezik” a kopott cimbalmon, ikszlábú asztalra könyökölnek az ivók. De még a cimbalommuzsikánál is nagyobb vendégmarasztalója a kocsmának a
gyönyörüszép Rézike, aki megneszeli, hogy Hulánszkynak némi befolyása van a fővárosi képzőművészeti életre, ezért sok furfanggal ráveszi a
társaságot: töltsék a Farkas-nyúziban az éjszakát. Este bemutatja festményeit Hulánszkynak és nem nagyon titkolva, hogy mit adna cserébe, kéri a
pesti vendéget, szerezze be olajképeit egy nagy kiállításra. A mérnök persze tudja, hogy a képek silányak, de ezt nem meri a szép fogadóslány
szemébe mondani. Erre a bájos Rézike magyar nótákat énekel és zongorázik Gerének, aki a kedvező bírálatért édes pásztorórákat nyer. Mindezt
igen kedvesen írja le Tersánszky, az idillnek itt akár vége is szakadhatna.
Dehát a negyvenes évek végén annyian lektoráltak és cenzúráztak egyegy ilyen kisregényt, hogy a szerző gyorsan beleírt még egy enyhén
romantizált pozitív hőst is. A pozitív hőst Hanák Árpádnak hívják és gépész. Elvtársabb még Józsi bácsinál is, zengő hangon tud énekelni és végül jó útra téríti, feleségül veszi a kis „frankét”, Lengyik Rézikét.
Így elmondva, sokakat bosszanthat ez a történet, de higyjék el, Tersánszky naív dicsérete az új rendszernek, részben az öreg szocialista hiszékenységéből, részben abból a tévedésből ered, hogy sikamlósromantikus meséi egy-két elvtárs szerepeltetése nélkül nem kellenek majd
az új országot építő olvasóknak. De a lényeg ebben a nem kimondottan jó
Tersánszky-írásban is az ember, a magyar honpolgárok furcsa, kedves
társadalmának zegzúgos világa; a bor, a hangulatos fogadó meg a szép
lány. Mindez még csak annyira sem valószínűtlen, mint Tersánszky nagy
elődjénél, Jókainál. Legendáinak valamennyi epizódja hihető, alakjai léteznek és amit tesznek, az hasonló egy tucatnyi történethez, melyeket mi
tudnánk elmesélni.
A másik kisregény ebben a „Sarkantyúvirág” kötetben, igazi, kedves
Tersánszky-címet visel: „A szerelem és a béke madarai”.
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Az író, akárcsak Krúdy, régies bájú címeket tud kitalálni. Ilyen munkái
vannak: „Legenda a nyúlpaprikásról”, „Egy szarvasgím története”, „Margarétás dal”, „Viszontlátásra drága”, „A céda és a szűz”, vagy maga a
„Kék Gondviselés, amelyről csak az bizonyos, hogy kedvét leli az erőben
és elveszti a gyengét”.
„A szerelem és a béke madarai” főhőse egy nő. Bedő Flórika építészmérnök. A frissen diplomázott leány egy nagy tervezővállalathoz kerül és
albérleti szobát a válófélben lévő főnökével egy házban bérel. Az osztályvezető rokonszenves ember, Flórika pedig romantikus, bár – mint a történet folyamán ezt később megtudhatjuk – korántsem romlatlan lélek. Az
albérleti szoba ablakpárkányára gerlék járnak, Flórika kenyérmorzsát szór
nekik. A gerlék csókolóznak, szerelmesen turbékolnak. A kis mérnöknő
olyannak látja a gerlepárt, mint saját magát és kedves osztályvezetőjét,
Hanuszeket. A vadgalamb az ő számára a szerelmi hűség és a béke madara és az érzékenyszívűségé. Ha a kecskeméti harang zengését a monostori
zöld erdőbe viszi a szél, akkor ott a vadgalamb sírva fakad. Pedig a gerlék
valójában összeférhetetlen madarak. Még egymást is úgy szabdalják, mint
a répát, ha eleségről van szó. A Hanuszek-féle szerelemből nem lesz
semmi.
Flórika sorsát Fützky Sándorral, irodai szobatársával köti össze és,
hogy teljes legyen a happy end: az osztályvezető is kibékül a feleségével.
Merthát valami jelképes varázserő mégiscsak van a béke és a szerelmi
hűség madaraiban. Ez az ötven valahány oldalas kisregény sikerültebb
alkotás, mint a kötet első darabja. Emberábrázolása hihetőbb, bonyodalma
érdekesebb és lírája kifinomultabb, ha nincs is benne cigányzenés csárda,
csak egyszerű, köznapi tervezőintézet és vállalati műsoros-est.
A „Szerencse fia” tipikus történet a második világháború és az utána
következő évek idejéből. Sárkány Elemér énekes a szerencse fia. Egy
öreg kántortanító tanítja meg gitározni és bátyjával együtt népszerű
kocsmai énekesek lesznek. Úgy fest: az élet szépen folydogál majd medrében, de ekkor, Hitler Adolf és a fasizmus jóvoltából Magyarországot
megtöltik a menekültek. Zsidók, lengyelek, franciák, spanyolok, belgák.
Sárkány Elemér egy szép napon csodás munkaalkalmat kap. Egy német
kabaréban magyar szám készül: Csapy Károly táncosszínész és neje, aki
zsidó származású és az opera balettkarának tagja – palotást adnak elő.
Őket kellene kísérni gitáron. De jajj! Nem sokkal az elutazás előtt Csapy
lezuhan a saját házának lépcsőjén, koponyaalapi törést szenved és meghal. Az özvegy arra kéri Sárkányt: vállalja el a palotás táncolását is.
Elemér belegyezik a dologba; a kis táncosnő veszettül csinos. A zsidóül706

dözés előszelei a legkevésbé sem hatnak rá. Nem telik bele sok idő, elveszi a táncpartnert feleségül. A német vendégszereplés baj nélkül lezajlik
és a külországi mulatóban kapják azt a csábító ajánlatot: lépjenek fel egy
amerikai filmben. Azonnal áthajóznak Los Angelesbe. Ott tovább kíséri a
szerencse Sárkány Elemért. Egy milliomos horgászni viszi és a magyar
vendég kifogja a Csendes-óceán legnagyobb márnáját. Ettől kezdve kegyeibe fogadja Fortuna istenasszony. A háború végezetével a Sárkány
házaspár hazatér; egy operett színház tagja lesz a férfi, egy zenede igazgatója a nő. A történet tulajdonképpen ennél a pontnál kezd kilombosodni,
terebélyesedni. Kár lenne elrontanom azok örömét, akik a szerelmi szövevényekben, családi perpatvarokban, horgászkalandokban örömet, szórakozást találhatnak. A történet végét olvassák el inkább Tersánszky
könyvében.
A címadó kisregény, a „Sarkantyúvirág” kétségtelenül a legjobb a kötetben. Színtere nem a város, mégcsak nem is a vidéki kisváros, hanem
Nagyterebes község. Ez a novella nem a történet villanásaira, fordulataira
épült fel, mint a többi három. Bár Lábass János, Király Bence és a többiek
a mában élik életüket, a szinte romantikusnak nevezhető, de cseppet sem
érzelgős kisregény felett ott lebeg az utólérhetetlen Tersánszky-féle líra.
Pedig az író nem kertelget, nem takargat. Realistább, mint az összes szocialista realisták együttvéve. Magasra emelkedik, széles területet belát,
átfogó tájkép feszül a látótérben. De, mint ahogy a kőszáli sas meglátja a
magasból a parányi pockot a tarlón, úgy Tersánszky sas-pillantását sem
kerüli el, semmilyen apróság, még az a sarkantyúvirág koszorú sem, melyet oly sok szeretettel illesztget össze a szerelmes adományozó, hogy
szíve hölgye emlékkönyvébe ragaszthassa. „Ha beszélne ez a kis koszorú,
– azt mondaná: életedben – Sose legyél szomorú”. Ne tessék felsóhajtani,
hogy: – Micsoda giccs!
Az emberek élete ilyen. Szép ez a mai fennköltség, az ezernyi rossz,
buktató, gonoszság, szadizmus, néptiprás közepette, egy kis sarkantyúvirág-koszorú-
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BORBÁNDI GYULA
Kennedy halála 285
Felbecsülhetetlen a veszteség, amely a békeszerető emberiséget ebben az
évben érte. Előbb XXIII. János pápát, azután Kennedy elnököt ragadta el
a halál. Mind a kettőre sokáig fogunk még emlékezni, nevüket nemcsak a
mi nemzedékünk, de az utánunk jövők is tisztelettel és megbecsüléssel
emlegetik majd, mert olyasmit adtak a világnak, amire régtől fogva vágyott: reményt a béke megtartására és újító szellemet. XXIII. János és
John F. Kennedy korszakalkotó tettekkel gazdagította az emberi történelmét.
A pápa a keresztény egység sürgetésével, korszerű reformok bevezetésével, a második vatikáni zsinat összehívásával, a keresztény szeretet és
türelem szellemében fogant békemunkával a római katolikus egyház reneszánszát indította el.
Az elnök visszaadta az amerikai nép hitét önnön erejében és történelmi
hivatásában, végrehajtotta a nagy nemzedékváltást Washingtonban, a faji
és polgári egyenlőség szolgálatába állította páratlan tekintélyét és hatalmát, kritikus pillanatokban tanúsított határozottságával megmentette az
emberiséget a termonukleáris háború borzalmaitól és bölcs előrelátással
munkálkodott a béke fenntartásán.
Az „átmeneti pápa” – ahogyan XXIII. Jánost megválasztása után nevezték – olyan lépésekre szánta el magát, amelyektől elődei évszázadokon keresztül visszariadtak. A baloldaliak által konzervatívnak nevezett
elnök olyan intézkedéseket tett, hogy a történészeknek, ha példák és
előzmények után kutatnak, Rooseveltig és Lincolnig kell visszamenniök.
Kennedy elnöki működése elismerésre és csodálatra készteti azokat az
amerikai liberális demokratákat, akik befelé mélyreható reformokat, kifelé pedig a nemzetközi enyhülésre tett kezdeményezéseket követelték. A
„konzervatív” Kennedy valóban „progresszív” elnök volt. (Hadd elevenítsem fel egy régi emlékemet. 1960 nyarán, amikor az elnökjelölési kampány folyt, Amerikában voltam. Jól emlékszem a Los Angeles-i demokrata konvencióra és előzményeire. A demokrata párt úgynevezett liberális
szárnya – Európában úgy mondanék, hogy a baloldala – Kennedyt túl
konzervatívnak tartotta, vele szemben inkább Stevensonért, Harrimanért,
sőt – Lyndon Johnsonért lelkesedett.) A meggyilkolt elnök mégis úgy
vonul be az amerikai történelembe, mint a liberális belpolitikai reformok
285
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és a nemzetközi béke embere. Senki sem vitatja el tőle, hogy olyan változásokat hajtott végre – elsősorban a polgárjogok, a faji egyenlőség tekintetében –, amelyek új korszakot nyitottak e nagy nép történetében. Nem
kisebb az érdeme, amelyet a béke fenntartása érdekében szerzett, nem is
szólva az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyének emelkedéséről, ami
ugyancsak elválaszthatatlan Kennedy elnökségétől.
A tragikus halál után kortársai – politikusok, diplomaták, katonák, írók
és újságírók – szinte mindent elmondottak róla emberi és államférfiúi
nagyságának ecsetelésére. Méltatták alapos műveltségét, brilliáns stílusát,
a történelem iránti rendkívüli érzékét. Elismeréssel jegyezték meg, hogy
bámulatraméltóan jó idegekkel rendelkezett és tudott dönteni, amikor
válaszút elé érkezett. Világosan és félreérthetetlenül beszélt, különös tehetséggel világította meg eszméit, fiatalságának varázsával és személyiségének szuggesztivitásával olyanokat is magával ragadott, akik kételyekkel közelítettek feléje és a bírálat fegyverét készültek forgatni. Egy
egész generáció fantáziáját keltette fel a politika iránt és sok fiatalt győzött meg arról, érdemes és szép vállakozás nemes eszmékért harcba bocsátkozni. Tisztelte és becsülte az írókat és művészeket. A Fehér Házban
intellektuális légkört teremtett, tudósok, kutatók vették körül. Érdemeinek
méltatói arról az erényéről sem feledkeznek meg, hogy tanult hibáiból.
Mert követett el hibákat, de – mily nagy dolog! – ezeket nem ismételte
meg.
A mi nemzedékünk sohasem felejti el azt a napot, amikor Lincoln álmát valóra váltva meghirdette a polgári jogegyenlőséget és Amerika színes polgárainak megjövendölte, véget fog érni megalázó helyzetük és az
előítéletek szülte áldatlan sorsuk. De azt a napot sem felejtjük el, amikor a
háború kockázatát is vállalva visszavonatta a szovjet kormánnyal a Kubába szállított rakétákat és elhárította az Amerikát fenyegető nagy veszélyt.
Határozottsága nemcsak a békét óvta meg, hanem a Szovjetunióval is
megértette, hol vannak akcióinak határai és mik a békés egymás mellett
élés feltételei. Kennedy a tárgyalások embere volt, az erőszak helyett a
józan emberi értelemben és belátásban bízott, hajlandó volt alkura, de
úgy, hogy életbevágó érdekek sérelmet ne szenvedjenek és sohase adjon
többet, mint amennyit kap. Így jött létre az atomcsend egyezmény, a forró
vonal és ha a szovjet vezetők kénytelenek lesznek magukat a nemzetközi
tisztességhez és játékszabályokhoz tartani, ez nem kis részben Kennedy
határozott, de ugyanakkor rugalmas és az ellenfélben is bizalmat ébresztő
politikájának következménye.

709

XXIII. Jánoshoz hasonlóan ő sem fejezhette be művét. Az utódokra
vár, hogy az örökséggel jól sáfárkodva e két nagy ember eszméit diadalra
vigyék.
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TŰZ TAMÁS
Sík Sándor 286
1889–1965
Embernek lenni!
Csak embernek, semmi egyébnek,
De annak egésznek, épnek,
Föld-szülte földnek
És lsten-lehelte szépnek!
A költő, aki küldetését így látta, ilyen egyszerűen és tisztán, nyugodt lelkiismerettel zárhatta le szemét: élete és alkotása ép volt és szép és egész.
Lehetetlen e néhány mondatban Sík Sándor gazdag és változatos pályájának állomásainál hosszasabban időznünk, bármennyire egyoldalú
vállalkozásnak tűnik is, szemünket elsősorban a költőre kell vetnünk. Az
ország – nyugodtan mondhatjuk így, mert különösen az utóbbi évtizedekben egy ország figyelt a szavára – főképpen a költőt látta benne.
Nagy tömegek hallgatták az egyetemi templom szószékén elmondott
konferencia-beszédeit is. Kiváló szónok volt, stílusa éppen ellentéte a
költőének: beszédeiből hiányzott a pátosz s a látomások helyét a nyugodt,
logikus fölépítés töltötte be. Kitűnő, modem pedagógusként működött
húsz esztendőn át a gimnáziumban, tíz éven keresztül a szegedi egyetemen. Tanítványai közül csak dicséretére válhatnak a Szerb Antalok és
Radnóti Miklósok. A magyar cserkészmozgalom egyik megalapítója. Átdolgozta a magyar egyházi népénekeket. Zsoltár- és himnuszfordításai
hangulati hűség és szövegkritikai szempontból egyaránt kifogástalanok.
Vörösmarty nyelvén zengő drámákat, mélyenszántó tanulmányokat, tankönyveket írt. Zrínyi, Pázmány, Gárdonyi, Ady, Prohászka irodalmi értékét és hatását mérte le könyveiben. Háromkötetes Esztétikája nemcsak
költői meglátásokban gazdag, hanem bölcseleti mélységével és magyar
észjárású világosságival is kitűnik.
Sík Sándor életének, munkásságának sokfelé ágazó szövevényét a líra
sugárkévéje köti össze. Mindenekelőtt és mindenekfölött költő. Harmonikus ember külsőleg és belsőleg egyaránt. Egyenletes mértéktartással halad
előre útján az emberi és művészi tökéletesség felé. A kísérletezés nyomai
– ha egyáltalán beszélhetünk nála erről – nem látszanak meg alkotásain.
Nincsenek jelentősebb megtorpanásai, elapadásai. Abban a ritka örömben
286
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részesülhetett, hogy befejezettnek láthatta életművét. Pedig bizonyára
neki is lehettek problémái, önmardosó, belső harcai, de lelki és művészi
alaptermészete a legtragikusabb időkben is megőrizte töretlen optimizmusát. Könnyű lábbal tette meg a gondolattól a befejezésig vivő fárasztó
utat. A kínzó kérdésektől a megoldásig terjedő, örökkévalóságnak tűnő
idő számára csak egy röpke pillanat volt. A régi és az új igék közötti űrt
kecses híddal kötötte össze. Lehet, hogy csak mi látjuk így, de nagysága
éppen abban áll, hogy így tudjuk látni.
Küzdőtere a XX. század első fele, váratlan fordulataival, szellemi és
történelmi meglepetéseivel, lángelméket és szorgalmas törtetőket fölfölvető áradásával. Kezdetben még visszatekintget elődeire s örököl is
tőlük egyet-mást. Mindszenty Gedeon retorikus pátosza, hangzatos, barokkos lendülete egyideig még érezhető költészetén, de egyre inkább kiütköznek sajátos költői képességei a nyelvteremtés, a képzettársítás, a
kifejezés terén. Képzelete nem ismer távolságokat, a szakadékokat meleg
lírai érzékeléssel tölti ki s ha kell, szemléletét a végtelenbe tágítja, hogy a
megfoghatatlant metafizikai síkon érje el.
Mindebben hatalmas ösztönzést, iránymutató példát kapott Prohászkától. A másik mágneses vonzást Adytól kapta. A szimbolizmus alkonyán
tőle tanulta jelekkel és képekkel megközelíteni a kifejezhetetlent. Már
pedig az a líra, amelyre elkötelezte magát, a misztériumok jegyében állott.
A Szembe a nappal (1910) „ifjú, tüzes, szerelmes” adorációja még „bíbor és arany” sugárzásban izzik; A belülvalók mécse (1912) misztikus
párbeszéde drámai, de közvetlen lírává mélyül; a Csend (1924) a kirobbanó, nagylélegzetű versek után lehiggadt költő megbékélt vallomása a világ kicsi, de csodálatos dolgairól; a Fekete kenyér (1931) visszatekintés
egy életre a költészet színeket varázsló prizmáján keresztül: egyetlen,
tervszerűen fölépített lírai kompozíció.
A második világháborút megelőző években a líra ismét vihartjelző, érzékeny műszerré válik a költő kezében. A lélek személyes problémáitól a
közösség, az emberi társadalom válsága felé fordul. Mint Magányos virrasztó (1936) figyel az őrtoronyban s föltolul benne a kérdés:
A Káinok kifent baltái közt,
Homlokodon az Ábelek jegyével:
Mi lesz veled, te máshonnan való?
Abban a korban, amikor tömegeket szédített meg a hamis mítosz
igézete, ki merte mondani emberi és világnézeti meggyőződése alapján a
választ:
Nem, ó Bálvány, mi nem bálványozunk,
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A monoton litániából
Mellyel hozzád hunyásznak híveid,
Egeket vívó diszharmóniával
Harson ki férfiénekünk.
Politikai költészete nem szokványos propaganda-költészet: ember marad a legnehezebb években is, mert „embernek lenni de jó, de jó”, s a borzalmakból megtalálja a kivezető ösvényt az egyszerű szépségek felé, a
háborúból a természet békés tájaira s a fegyverek zajából a furulyaszó
irányában:
Már a dallam, csak a dallam
Lesz a regulád.
Indulj, mást ne vigy az útra,
Csak a furulyát!
Bár, mint mondottuk, Adytól és a Nyugat költőitől sokat tanult, ugyanakkor tudatosan el is különítette magát tőlük. Hangja sohasem vált peszszimistává, sohasem adta magát a halálhangulatnak. Külön utakon járt,
nemzedékében is külön hangot képvisel.
A kezdeti romantikából kilábaló költő a férfikor klasszicizmusán át eljut a realizmusig. Utolsó kötetei „a mindennapi földi nappal” telnek meg.
Jobban vonzza már a „szép szónál a valóság”. Nem kutat ragyogó szimbólumok után, hanem nevükön nevezi a dolgokat. Lelkesedése lelohad,
már nem akar mást, csak „nézni, nézni, simogatni szemmel”, a világ szépségét is csak „önmagáért, nem énmagamért”.
Ó emberélet édességes ősze,
Te vagy az összhang és az árnyalat.
A tavasz benned fanyarát legyőzte,
Erdőtüzeket, aszályt a nyarak.
Magára ismer benned mind a kettő,
S te mind a kettőt áldod, érleled.
Piros nyaradnak nem volt lángja meddő,
S magtalan nem lesz szép fehér teled.
Mert a szivárvány színei megérve
Elsimulnak a ránctalan fehérbe.
Bár költészete egyetemes jellegű: az egész nemzethez szól, európai, sőt
világtávlatú, fölmerülhet mégis a kérdés: milyen helyet foglal el a vallásos költészetben és költő-pap társai között. Három nevet említhetünk, kik
a század első felében külön útjaik ellenére is szorosan összetartoznak.
Alig néhány év választja el őket egymástól. Harsányi Lajos az első, aki
kinyitja a katedrális ajtaját s vállán palásttal, füstölővel kezében, fülében a
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középkori szekvenciák komor dallamával, szemében a százados falképek
látomásával kilép a félhomályból a napvilágra, a sarjadó búzaföldek közé.
Mécs László leveti a palástot is és emberi közelségből lesi el az élet titkait, mint a vándor lantosok, útón-útfélen megzengetve bűvös hangszerét.
Sík Sándor korra, magatartásra is a középúton halad, ő a legtanultabb, a
legtudatosabb költő hármuk közül. Nincsenek balladás borzongásai, sem
harsogó freskószínei, mint a rábaparti trubadúrnak. Mértéktartóbb es
csendesebbszavú, mint a kék övével piros szíveket és nyíló orgonabokrokat magához ölelő felvidéki lírikus.
Sík a nagy szemlélődök közül való, boldogan merül el a lét teljességében. Legfőbb művészi eszközének is ezt az „éberítő, altató, mézízű kontemplációt” tartja, amely „mélyebb a gondolatnál! Áll az idő, eltűnt a tér,
Mintha az űrben lengenél, És mégis itt maradnál.” Bármily magasra ragadja is a révület, nem vágyakozik el a világból, minduntalan visszatér a
lét látványaihoz, mert szereti a valóságot. S ez a már szinte aranyjánosi
létjavallás, ez a költőteremtette mélyen emberi világ teszi életművét időtállóvá.
Most, hogy átlépett ebből a létből a másikba, idézzük egy késői versét.
A mátrai temetőben (1957) egy szénégető sírja ihlette e sorokra, s mintha
csak a halálba is könnyű szívvel induló költő stílszerű végrendelete volna:
Így, így szeretnék, gondolom:
Ha eljön rám a Nyugalom,
Én is húnyt szemmel heverészni,
És nézni, nézni, egyre nézni,
Amit szerettem egykoron.
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SZABADOS JÓZSEF
Nyugati demokratikus tervgazdaság 287
Pierre: Bauchet: La planification frangaise. Quinze ans d'expérience.
Editions du Seuil, Paris, 1962. 318 old.
Pierre Drouin: L'Europe du Marché Commun. Juillard, Paris, 1963. 330
old.
Frangois BlochLainé: Pour une reforme de l'entreprise. Editons du Seuil,
Paris, 1963. 138 old.
A gazdasági tervezés, vagy legalábbis a tervezésről való vitatkozás az
elmúlt években Nyugat-Európában is divatba jött. A francia, holland és
részben a skandináv tervgazdasági tapasztalatok a legtöbb szakértőt meggyőzték arról, hogy a gazdasági élet tervszerű irányítása önmagában még
nem jelenti sem a náci, sem a kommunista példa követését, és ma már
Európában talán egyedül csak a nyugatnémet és a svájci sajtó – de az sem
kivétel nélkül – tulajdonít pejoratív ideológiai tartalmat a „tervgazdaság”
kifejezésnek.
Mi több, a Kennedy korszak beköszöntése óta az amerikai kormánykörök magatartásában is kedvező változás észlelhető, és bár ezt a változást
az amerikai közvélemény még alig vette tudomásul, a gazdasági tervezést
most már az amerikai vezetők részéről sem tartják eleve a magántulajdon
és a nyugati világ elleni támadásnak.
A közgazdasági és politikai gondolkodásnak ez az átalakulása főleg két
tényezőnek tudható be. Az egyik a demokratikus gazdasági tervezéssel
kísérletező országok – elsősorban Franciaország – elvitathatatlan sikerei,
a másik pedig a nyugati gazdasági integráció nyomán kibontakozódó
tervgazdasági kívánalmak.
A francia gazdasági tervezést tanulmányozó amerikai szakértők a múlt
év tavaszán megállapították: a franciaországi beruházások hatásfoka – az
állami koordinálás következtében – jelentősen meghaladja a többi nyugati
országét. Más szóval: az adott körülmények között az Egyesült Államokban például a nemzeti jövedelemnek két százalékkal nagyobb hányadát
kellene beruházni, mint Franciaországban, ahhoz, hogy az amerikai gazdasági élei a franciával azonos ütemű fejlődést érjen el.
A francia tervgazdaság (ha úgy tetszik: tervszerű gazdaság) azonban
nemcsak a beruházások összehangolása terén ért el jelentős eredménye287
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ket. Pierre Bauchet A francia gazdasági tervezés – 15 év tapasztalatai
című munkájában részletesen elemzi ennek a demokratikus tervgazdaságnak a sikereit, előnyeit és eddig megoldatlan problémáit.
A szerző, aki éveken keresztül a francia Tervbizottság egyik szakértője
volt, majd pedig egyetemi tanárként szintén a gazdasági élet irányításának
kérdéseit oktatja, könyvében szerencsésen egyesíti a gyakorlati tapasztalatokat és az elméleti meggondolásokat. A több mint 300 oldalas, részben
kézikönyvnek is beillő mű részletes ismertetésére természetesen nem igen
vállalkozhatom. Ha azonban bárki be akar pillantani a francia tervezés és
Tervbizottság kulisszatitkaiba; ha a háború óta kidolgozott négy francia
gazdaságfejlesztési terv részletei és végrehajtása, valamint a tervnek a
francia gazdasági életben elfoglalt és egyre növekvő szerepe valakit érdekel, úgy Bauchet könyvét feltétlenül el kell olvasnia. S különösképpen
ajánlatos a könyv azoknak, akik a „demokráciát féltik” az állam bővülő
gazdasági hatalmától.
A könyv szétoszlatja mindazokat az aggályokat, amelyek szerint a
gazdasági tervezés összeférhetetlen a piacgazdasággal, és Bauchet érvei
világossá teszik, hogy a teljes foglalkoztatottság fenntartása, a harmonikus gazdasági fejlődés és a jövedelmek arányos szétosztása – egyszóval a
modern állam három legfontosabb feladata – gazdasági tervezés nélkül
hosszú lejáratra megoldhatatlan.
De épp így szükségessé teszi a gazdasági tervezést a háború utáni nyugati fejlődés egy másik jellegzetes vonása, a több országra kiterjedő szoros gazdasági együttműködés, az európai integráció is. Pierre Drouin, a
párizsi Le Monde gazdasági szerkesztője többek között ezt a kérdést fejti
ki A Közös Piac Európája című könyvében.
Az Európai Gazdasági Közösség hat tagállama a Római Szerződésben
kötelezte magát, hogy a vámunión túlmenően fokozatosan összehangolják
pénzpolitikájukat, egységesítik a szociális törvénykezést, közös mezőgazdasági és konjunktúrapolitikát folytatnak. Mindezt nehéz elképzelni anélkül, hogy, a Közös Piac vezető szerveit nem ruháznák fel nemzetekfeletti
gazdasági irányító hatáskörrel. Emellett az ipari együttműködés, a kartellek és monopóliumok közös ellenőrzése szükségessé teszi a beruházások
bizonyos irányítását is, ami feltételezi, hogy ez az irányítás valamilyen
terv szerint történik.
Drouin könyvéből részletes információkat kapunk a Közös Piac berkeiben folyó tervgazdasági vitáról. Ez a vita a brüsszeli szakértők körében
nagyjából már eldöntöttnek tekinthető és a múlt év őszén kidolgozott
memorandumban a Közös Piac Bizottsága javasolta a hat országra kiter716

jedő közös „gazdasági programozás” – a gazdasági tervezés liberális fülek
számára való átkeresztelése – bevezetését.
A javaslat csak a nyugat-német kormány részéről ütközött határozott
ellenállásba. A gazdasági tervezés gondolata a Közös Piac többi tagállamában már korántsem vált ki jelentősebb ellenkezést, és az úttörő Franciaország és Hollandia után 1959-ben a belga, 1962-ben pedig az olasz
kormány is felállított egy gazdasági programozási bizottságot.
Ilyen körülmények között – Drouin szerint – nehezen képzelhető el,
hogy a nyugatnémet kormány gazdasági ideológiai érvekkel hosszú ideig
fel tudná tartóztatni a közös, és kezdetben feltétlenül laza tervezés beindítását. Más kérdés, hogy politikai meggondolások miatt a jelenlegi francia
kormány hajlandó lenne-e gazdasági hatalmának egy részét a Közös Piac
vezető szerveire átruházni.
A gazdasági tervezés térhódítása szükségszerűen felveti a kérdést: vajon mi a szerepe a vállalatnak egy ilyen demokratikus tervgazdaságban és
milyen szervezeti formában valósítható meg az állam és a vállalat közti
együttműködés?
Erre válaszol Francois Bloch-Lainé nyár elején megjelent könyve,
melynek a szerző, a francia Tervbizottság volt tagja, a Hitelbank vezérigazgatója, a következő nem éppen csábító címet adta: A vállalat reformjáért.
A szerző szerint a vállalatok jelenlegi jogi és irányítási rendszere elavult, korszerűtlen, A nyugati vállalatok keretében a tulajdonjog a legtöbb
esetben már mindenképpen elvált az igazgatási jogtól. A nagy részvénytársaságok irányítói maguk is alkalmazottak, a vállalattulajdonosok, a
részvényesek pedig – kivéve egyes főrészvényesi csoportokat – aligha
tudják érvényesíteni tulajdonosi jogaikat a vállalat vezetésében. Nem is
beszélve arról, hogy sem a vállalati dolgozók összességének, sem pedig
az országos Tervbizottságnak nincs megfelelő beleszólása a vállalat ügyeibe, ami szintén belső és külső feszültséget okoz.
Mi hát a megoldás? Bloch-Lainé először visszautasítja a két szélsőséges álláspontot és a következőket írja: „Káros az is, ha a gazdasági élet
kizárólag egy csoport, a tőketulajdonosok érdekei szerint alakul; de káros
az is, ha a termelésben érdekelt valamennyi csoportot alárendelik az állam
által diktált úgynevezett közösségi érdekeknek.”
A vállalatok tényleges irányításában – Bloch-Lainé szerint – fenn kell
tartani az egyszemélyi vezetést. Az igazgató, vagy az igazgatói tanács
működésének ellenőrzését azonban egyrészt a tőketulajdonosokra, másrészt pedig a vállalat választott dolgozóiból, a szakszervezetek megbízot717

taiból és a Tervbizottság képviselőiből álló tanácsra kell bízni. Ha a termelésben érdekelt csoportok között nézeteltérés támadna, a vitás kérdésekben a létrehozandó szociális bíróság mondaná ki a döntő szót.
A vállalat tehát ebben a keretben is megőrizné termelési autonómiáját
és a javasolt megoldás – amelyet Bloch-Lainé már a könyv publikálása
előtt több száz vállalatvezetővel, szakszervezeti képviselővel, tervgazdasági szakemberrel megvitatott – biztosíthatná az együttműködést a vállalat termelésében érdekelt csoportok és az állam között.
De eljött-e már vajon az idő, amikor erre az együttműködésre valamennyi szóbanforgó érdekcsoport őszintén hajlandó?
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MÁRTON LÁSZLÓ
Tücsök 288
Tardos Tibor: Tücsök. Magvető Könyvkiadó, Budapest 1963, 296 old.
Könnyű annak dolga, akinek az Isten tökéletes biztonságérzetet adott és
hozzá olyan pódiumot is, ahonnan önteltségét világgá harsoghatja. A Tücsöktől, Tardos Tibor új kötetéről legkényelmesebben úgy számolhatnék
be, hogy az ellenkezőjét írom annak, amit Gáli István, a Kortárs saját
színvonalát megtagadva szereplő kritikusa. Idézek:
„... 56 után tananyagként találkoztam a nevével. Ebben nem volt örömem: kétes dicsőség az ilyen. Az ellenforradalomról szóló dokumentumok és párthatározatok utaltak írásaira, s én a Marxizmus-Leninizmus
Esti Egyetem vizsgáira készülve, nevénél mindig megálltam egy percre.,.”
Magam ugyan az SzK(b)P történetének rövidített kiadásánál tovább
nem jutottam, mégsem vitatom el Gáli Istvántól, hogy párthatározatokban
szerepelni nem nagy dicsőség. Nem is ezen a kijelentésen akadtam meg,
hanem a most következőn, amelyet enyhén szólva lovagiatlannak érzek!
„Anélkül, hogy felmenteném őt magam és mások előtt, azt kívánom,
hogy – ő is, más is, minden író – írjon jót, igazán jót, igazat! Két dologtól
féltem: az önigazolástól, a hamisan csengő önkritikától – és a valóságtól
való elfordulástól, absztrakcióba meneküléstől, egyszóval: az írói csőd
jeleitől.”
A következő mondatokban, amelyeket már nem idézek, jóindulatú
dicsérét következik – de milyen áron. ... Gáli István azért kedveli a kötet
írásait, mert Tardos 56-os magatartása ellenére így meg úgy...
Ugye, mi sem lenne egyszerűbb, mint Tardos Tibort érdemes vagy kiváló íróvá avatni azon a címen, hogy én 56-ról másként vélekedem, nekem akkori magatartása tetszett, következésképpen most is el vagyok ragadtatva. Szó ami szó, 1956 után magunk is betámolyogtunk az effajta
zsákutcába. Hajlottunk arra, hogy a bebörtönzötteket necsak sajnáljuk, de
jelentősebbnek is tartsuk, mint a kinnmaradottakat, azokról pedig, akik túl
halkan hallgattak, sokszor egészen megfeledkeztünk.
De a nyolc év, ha másutt nem, legalább abban gyümölcsöt hozott, hogy
ezt a forradalmi és ellenforradalmi romantikát végérvényesen kinőttük.
Megtanultuk, akár tetszett, akár nem, hogy a művészi alkotás azért jó –
288
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mert jó; vagyis nyitját, ha egyáltalán meglelhetem, nem a művész hős-,
illetve gaztetteiben kell keresnem.
Világrengető bölcsességet, tudom, én sem hagytam az utókorra ezzel a
kijelentéssel. Mégis, szükségesnek tartottam az előbbi kitérőt, hogy a
Tücsköt, Tardos Tibor legújabb kötetét most már mindenféle elfogultság
nélkül dicsérhessem. Azért jó, mert jó.
Mert szikrázóan, ficánkolóan, nosztalgikusan, de ugyanakkor a jelenlét
varázsával fiatalos. Mert eldugott bányatelepek sarában tapos, de ha kinyújtózik, Párizsig is elér tekintete. Mert a tapintható, másíthatatlan valóságból félmondat alatt az álmok realitásába röppen át: így váltja a világot
oszthatatlanná. Mert nincsenek műfaji gondjai: nem habar ízetlen novellát
az elszánt riporteri vállalkozásból, nem értekezik ott, ahol szembeszúr a
mondandó, jóval kevesebb kultúrát mutat, mint ami mögötte rejlik. A
francia szürrealizmusba oltott próza először villantja meg az angol
understatement művészetét.
De a talán túlságosan indulatos ellenérvek és túl baráti jelzők után térjünk végre a tárgyra, illetve sokrétű könyvről lévén szó, a tárgyakra. Mutatóba sorolok fel néhányat, úgy mint a Dr. Szemere Elek nevezetű, szürkésfekete, gyerektenyérnél nem nagyobb kiscicát, egy távolkeleti törpefát,
amely idegen gazdához jutva megvadul és óriássá tolja ki magát, egy feketeorrú vaddisznót, amelyből szóvicc válik, egy pórázra kötött baglyot,
egy szánkót, egy vitorláshajót – a listát még folytathatnánk. Tardos Tibor
olyan egzotikus birodalmat fedezett fel Magyarországon, amelynek létéről eddig csak gyerekektől, léleklátóktól és elmebetegektől értesülhettünk.
A közhely azzal méltatná, hogy költői invenciót visz a száraz valóságba –
holott az igazságot inkább az közelíti meg, hogy a saját, egyszeri katalógus-rendszerébe foglalja.
Ezek az igazi, nem gügyögő, hanem a fordulatokat és hallgatókat egyaránt komolyanvevő meseszerű novelletták teszik ki a kötet nagyobbik és
jobbik felét. A tucatnyi ilyen jellegű írás mellett három hosszabb riportot
is találunk, amelyek Tardos zarándokútjairól számolnak be – ifjúkori szerelmei színhelyére. Vegyünk szemügyre mindkét típusú írásból egyetegyet.
Dr. Szemere Eleket, a kismacskát az imént bemutattuk. Ha visszatérünk rá, nem természetes bájának köszönheti, hanem annak, hogy a kötet
minden valószínűség szerint legsikerültebb írása. Tardos Tibor egy kórboncnok hidegvérével és egy anyatigris aggodalmával figyeli
egyszemélyben, mint illeszkedik be a cica harmadik háztartásába. Az először tragikus, majd mosolyogtató hangú történet elbeszélőt vált: a szerző
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után özvegy Bohunák Ferencné üzemi kézbesítő szólal meg, akihez Dr.
Szemere Elek higiéniai okokból adatott ki. Az ő aránylag tárgyilagos
hangú kommentárjához még egy utóirat következik, a hős tollából. Legokosabb, ha saját szavaival jellemezzük:
„Szépek az érzelmek, szép az irodalom. Nyilván finom íze van, mint a
husikának, hiszen oly sokat foglalkoztok vele. Még finomabb lenne azonban,... ha nem kellene egyedül, mintegy a világűr közepére kitelepítve,
naponta szembenéznem, amíg csak a túl rövid macskaélet tart, a kozmosz
jeges szelével. Értem nem tehetnétek valamit irodalom helyett?”
Tardos Tibort éppen nem vádolhatnánk azzal, hogy az irodalom hasznossági elvétől visszariad. Új könyvének címadó elbeszéléséből, a Tücsök-ből nemrég filmet forgattak, de a visszhang után ítélve, csak olyat,
ami nem emelkedik ki a magyar filmek elpocsékolt celluloid-tengeréből.
Másra számítottunk, hiszen még emlékezünk arra, hogy tíz esztendeje
Tardos egy forgatókönyve szolgáltatta azt az eleven pallót, amelyen át
egy nagytehetségű rendező az elviselhetetlenségből az elviselhetőségbe
rántotta a mai témájú magyar filmet. A Szabad Nép hajdani riportere most
ismét felkerekedett, hogy végigjárja az „Életjel” egykori színhelyét, a
szuhamenti bányászfalvakat.
A hamisan csengő önkritika, jobban mondva, a bűnbánó hízelgés veszélye, amelyre Gáli István is utal, ebben a témában kísért a leginkább.
De csak a témában! Mi sem lett volna kézenfekvőbb, mint a tíz év előtti
múlt és a jelen összehasonlítását úgy beállítani, hogy abból őszinte, igazul
csengő, de átlátszó szándékú írás kerekedjék. Tardos Tibort ettől,
jóízlésén kívül, költő-alkata és riporter vérmérséklete óvta meg. Feljegyzi
az új házsorokat, megpirosceruzázza lakóik jövedelmét, de mindenekelőtt
emberi gyarlóságokat és erényeket kutat, csiklandozza a groteszk és
őszinte könnyre ingerli a tragédia. A gépeknek külön, egy Marinetti pátoszával örül: az önműködő bánya szállítószalagja, a külszíni fejtés lépegető
exkavátora lírai kitérőkre készteti – de a pátosz mértékletes, a líra
magávalragad. S ha akadnak is néhányan, akik maguk nem éreznek kedvet a dalhoz, mindig jólesik olyan önkéntes énekest hallgatni, aki a műsor
végeztével a tapssal keveset törődik és nem tartja a kalapját.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
A tehetség bizonysága 289
Mándy Iván: A pálya szélén. Magvető Könyvkiadó, Budapest 1963, 233
old.
Most, hogy az elmúlt 15 év nyomasztó levegője helyett frissebb szelek
fújdogálnak Magyarországon, egymásután jelentkeznek azok a háború
után feltűnt fiatalok, akik a kibontakozásukat megsemmisítő nehéz időkben hallgattak, vagy „favágó munkát” végeztek mint fordítók, lektorok és
kevésbé igényes rádiójátékok írói. Próbálták átmenteni a tehetségüket.
Közben eltelt vagy másfél évtized és sok esetben úgy látszott, hogy a
kihullott s megőszült hajszálak számával párhuzamosan egyre nagyobb
mértekben hatalmasodott el rajtuk a beletörődés, a középszer. Az utóbbi
egy-két évben azonban egymás után jelentkeznek újra, még nem aludt ki
bennük a hajdani tűz, van mondanivalójuk, energiájuk. A kedvetlenül
végzett irodalmi robotmunka mellett maradt idejük arra, hogy a dédelgetett nagy tervekkel is foglalkozzanak. Most alkalom adódott számukra,
hogy bizonyíthassanak. Nem mindannyioknak sikerült ez a bizonyítás,
Mándy Ivánnak azonban igen.
Korregényt írt. Vízcseppnyi eseményt örökített meg, annak is csak elképzelt mását. Egy labdarúgó mérkőzésről ír, amelyet a Dohánygyári
Lendület játszott a Hálókocsi csapatával, 1927-ben, egy évvel az író születése előtt. Ebben a vízcseppben sok minden tükröződik. A szalmakalapok, a por, a nyomor, a fehér Puch automobil, Anita Page, Reginaid Denny
és John Barrymore, meg a lakkcipő.
Mándy Iván mindennek a leírásához és érzékeltetéséhez a cinema
verité irodalmi változatát alkalmazta. Képek peregnek, összefolynak.
Szavak pukkannak, fények villannak, akár egy régi film vetítésekor. Más
nyelvekre nehezen lefordítható szavak, mások számára nehezen átérezhető képek.
A cinema verité-vel nem nagyon rokonszenvezek. Túl szerkezettelen.
Nem így Mándy Iván regénye. „A pálya szélén” című kisregény állóképei, szakadozott fotográfiái, megsárgult újságlapjai, szekrény aljáról előtúrt kortörténeti kellékei rendben összeállanak drámává, történetté, tragikummá, hangulattá.
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Az első három oldalon zavart ez az újszerű stílus, még akkor is, ha
nyugati modernektől már olvastam ilyesmit. Azután rátanultam az ízére,
varázsára. Fellelkesedtem. Persze, hogy így kell születésünk előtt volt
korokról írni, nem pedig ostoba pátosszal és bepenészedett színházi kelléktár ezerszer látott gyertyatartóinak, uraságoktól levetett lovassági kardjainak bárgyú elénk halmozásával.
Ha nekem kellett volna lektorálni ezt a kisregényt a budapesti Magvető
Könyvkiadó megbízásából, bizony törtem volna a fejem, hogyan magyarázzam meg óvatos feletteseimnek, hogy itt egy nagyon jó kéziratról van
szó, olyasmiről, ami fontos a magyar irodalom számára. Akárcsak Ottlik
Géza „Iskola a határon” című regénye, ez a Mándy-kézirat is itten, kedves
elvtársam, majdhogynem elsőrangú írás, csak egy paraszthajszái választja
el attól, hogy az legyen. A képek kitűnőek. Az atmoszféra megteremtődik
erőltetés nélkül és természetesen. Van ennek az írásnak mondanivalója is.
Akár jelképnek is tekinthetjük a labdarúgó-pályát, ami körül a cselekmény lejátszódik. Csak egy kicsit több filozófia és útmutatás lenne benne,
csak egy picivel több itt és kevesebb más helyeken, máris ki merném
mondani, hogy Mándy Iván maradandót alkotott.
Ami a stílust illeti – folytatnám jelentésemet, ha lektor lennék –, az
nem kimondottan szocialista-realista. De az absztrakt festőknek is szabad
hébe-hóba kiállítani Magyarországon, a filmeseknek is szabad kísérletezni. Úgy tudom, van egy rendelkezés, miszerint nem-realista szobrokat
köztéren csak akkor lehet felállítani, ha van valami látható funkciójuk. A
Balaton mellett áll például egy-két absztrakt kompozíció – mint napóra.
Másutt szökőkútnak álcázták őket, bár a víz a leglehetetlenebb helyen jön
ki belőlük. Megint másutt a játszótereken állnak ezek az absztrakt szobrok, sok luk van bennük, mint az emmentáli sajtban, és a gyerekek mászkálhatnak gonddal torzított idomaikon. Nos, Mándy Iván kisregényében
modern, de hasznos stílussal kísérletezik. Napóra és szökőkút. Mutatja az
időt: az 1927-es éven áll a mutatója. Vízköpő, amely sorsokat, életeket,
képeket szökkent fel széles sugárban.
A kifejezésmód itt-ott nehézkesnek látszik. Azt mondja például
egyhelyütt: „Zöld paplan, párna, mindez egy rendes lakásból. Emőd talán
ezzel az ággyal, paplannal menekült el egy lakásból.” Vagy egy másik
részlet: „A fák bent álltak a vízben, sorban egymás mellett bent álltak a
vízben.” – Ez egy kicsit modoros, nem tagadható, de nem felületesség ez,
hanem szándékos nyomaték. Ritmus ebben a kép- és töredékzuhatagban.
Talán csak az igazán zavaró – bár lehet, hogy csak engem zavar –,
hogy a hőst így hívják: Csempe-Pempe. Krúdy adhatott bármilyen kitalált
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nevet regényalakjainak, azoknak a neveknek levegőjük volt. CsempePempe nem ilyen név. Ez olyan gimnazista dolog. Elsőéves filoszok adnak ilyen nevet a novella-hőseiknek. Pedig a többi név milyen találó. Sok
pesti meg pestkörnyéki német, tót és szerb családnév, amelyek 1927 óta is
csak részben magyarosodtak. Hiszen nagy labdarúgóink még a közelmúltban is Bozsik, Grosics, Opata, Jedlicska, Vilezsál, Buzánszky és
Szojka voltak. A könyvben szereplő Pobuda sportfényképész meg egyenesen élő alak, mint bizonyára sokan mások is, akikhez nem volt szerencsém, amikor még magam is a labdarugó-pályák lelátóin szorongtam.
Mert a magyar futball aranykorának halvány utórezgései ma is érezhetők.
1927 nem volt olyan régen, hogy kihaltak volna a fekete arcú,
ráncosképű, „remek kőtábla-fejű” meccsimádók, akik százezreket nyerhetnének egy-egy televíziós „kérdezz – felelek” játékon, ha ott a magyar
futball hőseit, csapatösszeállításokat, bajnoki tabellákat kellene felsorolni.
Ma is vannak villamos peronján kapaszkodó Hacsekek és Sajók, akik
Czillei Ulrik és Hunyadi László történelmi viszályát képesek úgy tárgyalni – méghozzá minél hangosabban –, mint a futballpályák környékének
intrikáit.
A magyar futballról, erről a bizonyítható, mámorba és harcilázba bódító sportjátékról kellett már írni. Épp így kellett, mint ahogy Mándy Iván
tette. A gyárak fiatal munkásai közül hányán bolyongtak már savanyú
sörszagú klubtermekben. Hány ponyvakabátos öreg vasesztergályos és
gyári udvarsepergető vetődött be a kuglipálya mellett épült futballista
öltözőkbe, hogy elgondolkozzék az első világháborús Auguszta Vaskupa
szigetelőszalag kerettel üveg alá fogott fényképén. A töltőtollkészítő kisiparost két rendőr vezette ki, mert berohant a pályára és pocakon boxolta
az állítólag előre megvesztegetett bírót. A marós a kátránnyal átitatott
deszkapáholy-ból tökmaghéjakat szórt a lent szorongókra. A pályagondnok – valaha neves maratoni futó – vasárnapra a legfakultabb melegítőjébe bújt, mert arra az volt felvarrva elől, hogy: HUNGÁRIA.
Ezt meg kellett írni. Vissza kellett nyúlni a hőskorhoz, ahol a tömegmámor, a legszebb és legrafináltabb sportjáték élvezete, kultusza fakad.
Választ kellett adni arra, hogy mint itatódott vérünkbe a labdarúgás
igézete és hogy fűződtek sorsok a kétszer tizenegy aranylábú gyerek küzdelméhez.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Elhamarkodott elbeszélések 290
Gerelyes Endre: Töprengés az éjszakáról. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1963, 252 old.
Rokonszenvesen komoly, töprengő férfiarc a Gerelyes Endréé. A toldatlan-foldatlan igazságot kutatja, múlandó bálványokhoz nem dörgölödzik,
szerencsésebb pillanataiban pedig szenvedélyének reflektora valóban
olyan mélyre hatol, mint az írói szándék. Második kötete, a Szépirodalmi
Könyvkiadónál megjelent Töprengés az éjszakáról ennek ellenére hiányérzetet kelt, vagy alkalmasint keserű szájízt, dacos ellenkezést vált ki az
eleve jószándékkal közelítő olvasóból.
A baj okát keresvén, vajon tartsunk-e azzal a szigorú ítéletű, de kétségtelenül nemzedékének jövőjét féltő emigráns költővel, aki szerint az otthoni fiatalok toll helyett pihével próbálnak szárnyalni? Vagyis a közlés
újabban aránytalanul megkönnyebbedett lehetősége rontaná meg az első
és második kötetes szerzőket; a töméntelen fehér papír csábítana arra,
hogy bármit, bárhogyan írjanak?
Aki az ötvenes évek első felét otthon élte meg, keserves tapasztalatból
tudja-e, hogy az alkotói erkölcsök megromlásához nem szükségeltetik
fölös nyomdakapacitás. Ha papírból, nyomdafestékből nem jut mindenkinek elegendő, az irodalmárok körmük helyett egymás torkát harapdálják,
a mű mellett sokszor az egyetlen, polgári élet is rámegy a játszmára! Inkább csak örülnünk kellene annak, hogy az állami cenzúra előzetesből
utólagossá válik és ha ismerünk is kiadatlan remekműveket, ne olyankor
verjük el a port az irodalompolitika irányítóin, amikor a szerző maga sem
ártatlan.
Gerelyes Endre új kötetének ebben a formában nem lett volna szabad
megjelennie. Tulajdon tekintélyén kívül senkinek sem ártott és annak is
csak azzal, hogy nem tett meg mindent, ami tőle telik, nem tornászta magát az átlagkiadványok szintje fölé. De a gonosz kritika az ilyen bukásokat hosszú ideig számontartja; a maga-magán ejtett seb is nehezen gyógyul be. Bajosan hihetjük, hogy Gerelyest hatósági közeg állította volna elő
a lektorátusra: alighanem maga kutatott dossziék mélyén, ha ugyan nem a
papírkosár fenekén, hogy bár az írói munka melléktermékeiből is, de kiteljék a tizenkét ív!
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Félreértés ne essék: Gerelyes képességeiben senki sem kételkedik.
Megengedem, hogy ötven év múltán valamilyen szorgos bölcsészlány
amúgyis összeszedte volna a Töprengés az éjszakáról anyagát egy poszthumusz kötet számára. De nincs torzabb az olyan magatartásnál, amint az
éppenhogy alkotó fiatalember a saját irodalomtörténészének szegődik:
kronológiára ügyel, egy fecnitől sem fosztaná meg az állítólagos utókort!
A Töprengés az éjszakáról elhamarkodott elbeszélések, vonal alá való
újságtárcák és okos értekezések egyenetlen, át nem gondolt gyűjteménye.
Gerelyes a vasvillával egybehányt kötetet azzal próbálja menteni, hogy a
műfaji egyhangúságot lazítja. Már a szándék is kétes: a magyar elbeszélés
műfaja nem azért került válságba, mert túl szoros, hanem mert művelői
nem vesznek tudomást a világirodalmi fejlődésről. Az esszé műfaja pedig
nemhogy válságban lenne, de csak első és bizony meglehetősen vánnyadt
csiráival merészkedik a felszínre. Semmi sem vár itt lazításra, de annál
több lehetőség kínálkozik az elmélyült, kínnal járó, de egyedül érdemes
és gyümölcsöző írói munkára.
A világnézeti csatákban jobbára verbalizmust elsajátító fiatalok korcs
termékeiknek az irodalmi riport nevet előszeretettel adják. Ennek édesanyja a tudományos módszerrel végzett, adatokra és ellenőrzött megfigyelésekre támaszkodó szociográfia lenne – mostohapapája pedig a kiszállási
díj, a nyomdai határidő vagy egyszerűen csak a tehetetlen lustaság. A
kategóriába persze remekművek is beleférnek, a Tardi helyzet éppúgy,
mint az Utazás a koponyám körül. De a kötetben nem ezekkel találkozunk.
Gerelyes nyilvánvalóan azért választotta az irodalmi riport kevés buktatójú útját, hogy az olvasó költségére kipihenje magát. A címadó Töprengés az éjszakáról felkelti ugyan érdeklődésünket, de előtanulmányok,
hozzáértés nélküli, felületes naivitása már-már mosolyra ingerel. A folyóiratcikk terjedelem átka ráadásul az, hogy olyankor hagy cserben, midőn
az első kérdések feltolulnának. A második, stílusát tekintve élvezetes irodalmi riport, a Kések között legfőbb fogyatékossága az, hogy a hevítő
szándék, lírizáló igyekezet ellenére sem jut el odáig, mint az Utazás a
koponyám körül. Természetesen nem kívánhatjuk, hogy ha már boncolásra kíváncsi, magát boncoltassa, de mégsem állíthatjuk, hogy az írásban
minden helyére került. Az elmélkedések és irodalmi reminiszcenciák keveréke megintcsak jóindulatú, helyes irányban, de vaksötét folyosón tapogatódzó fiatalembert tár elénk. Az író, noha a lényeget illetően igaza
van, vállveregetést hív ki – hogy azután s megintcsak jogosan, megsértődjék az emberek nagyképűségén!
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A sértődékeny szerző követelésére természetesen elismerhetem, hogy
írásai a maguk nemében a kiválóbbak közé tartoznak. De kifogásaimat
éppen ez ellen, a maguk neme ellen soroltam fel! Arról pedig bajosan
győzhetne meg akárki, hogy a műfajok birodalmában is parlamenti demokrácia uralkodik. A jó öszvér hasznosabb lehet a kivénhedt versenyparipánál, háromsoros bökversek pedig jobban szórakoztatnak, mint elnyűtt
ötletekből újrafoldozott szokvány-komédiák. A hierarchia azonban mindig a tetőn alakul ki, sohasem a negatív pólusokon. Ezért nem jutna
eszembe, hogy az epsomi derbyn mégoly kiváló öszvérrel vonuljak is fel,
vagy a Tartuffe és a Hacsek és Sajó szerzőjének ugyanabból a babérkoszorúból juttassak.
Ha az irodalmi riportokról csak gyanítottuk, hogy félkésztermékek, az
elbeszélések olvastán sejtelmünk meggyőződéssé erősödik. Túlságosan
régen jártam Pesten ahhoz, hogy eldöntsem, miért szaporodtak el annyira
a magyar novellákban, filmekben, színdarabokban az evő-ivó-szeretkező
embermasinák. Gerelyes novellái is ezekkel vannak teli. Írói programja
szerint az elbeszélések „a régi és az új világszemlélet, etika, ízlés összecsapását hivatottak elénktárni. A tét azonban oly csekély, a szembenállók
oly nyeglén jelentéktelenek, hogy legszívesebben dögvészt kiáltanék
mind a két családra!
Könnyű dolgom lenne, ha a régi világszemlélet, etika, ízlés védnökének állnék és még könnyebb dolga annak, aki ezt óhajtaná rámfogni. De
tőlem még az is távol áll, hogy az írótól magától követeljek erkölcsi állásfoglalást. Az alkotás összetettebb folyamat annál, hogysem a receptekkel
s ellenrecepteket megtűrje. Jobb-e, amikor az író magashőfokú szenvedélyekhez azbesztöltözetben közeledik, vagy amikor a rideg közegen lángpisztollyal hatol át – nem a mi dolgunk itt és most eldönteni. Mégis: a
történeti tapasztalatok sohasem igazolták a hiszékeny bámészkodó magatartását. Gerelyes Endre e megjegyzéseket másnak éppen oly jogon elismételheti, mint én őneki. De kötete sajnos azt bizonyítja, hogy magamagának ő sem jó pedagógusa.
A legsikeresebb írása pedig, egy elbeszélést utolsó zsigeréig feltáró
műelemzés, a kötet végén húzódik meg egyetlen, árva tanulmányként.
Egy japán novella ürügyén Gerelyes Endre nemzedékének nap-napi problémákról ad számot: gonddal egyensúlyozott, kíméletlen szavai olyan
alkotói műhelyt sejtetnek, amelynek bélyegét az előző írásokon hiába
keressük. Ha ezt a búcsúzónak szánt tanulmányt időrendben is utolsónak
fogadjuk el, az előbbi komor kép azonnal felderül. Ha így van, akkor a
mostani hátrahőkölésből Gerelyes Endre meglepő messzire ugorhat előre.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
A bohém és a polgár 291
Lehet-e a művész más, mint tékozló, szertelen bohém, akinek a legendája
előbb-utóbb terítékre kerül egy hollywoodi forgatókönyvben? Ahol is és
kárhozat bélyege dicsfénnyé derül a homlokán. 292
Lehet-e más a művész, mint visszahúzódó, csendes polgár, jó férj és
apa? Akinek egyformán múlnak a napjai, tanít, dolgozik s nem pusztul el
színes filmre méltón.
Csattanós igen a válasz mind a két kérdésre időtlen idők óta. Lehet ez
is, az is. Századunk festői közül Amadeo Modigliani az önromboló, szilaj
bohém megtestesülése, Paul Klee a mértéktartó polgáré. Magánügy volt
az életmódjuk, független az életműtől, amely egészen másfajta belső törvényekhez igazodott. Két egyidejű londoni kiállításuk tanúsítja, hogy a
mosodaszámlának vagy elfogyasztott italnak vajmi kevés szerep jut az
alkotásban. Előkelő harmónia jellemezte a hányódó, italos bohémet, tündérmanók tréfacsinálása a szelíd polgárt. Egyik sem következett
magátólérthetőn a körülményeikből.
Modigliani negyvenhét képe, majdnem két tucat rajza s az emberre vonatkozó emléktárgyak, adalékok – (riasztás gyorskölcsönökért) – Edinburghból kerültek le, az ottani Fesztiválon mutatták be először, számos
kölcsönző, főleg amerikai gyűjtők szívességéből. Lánya szerint ez a legméltóbb kiállítás, amit valaha rendeztek az apjáról.
1884-ben született a festő Livornoban, mindkét ágon zsidóktól; az
anyai ágon ott van Spinoza. Hamarosan rajta is kitört a nagy ős betegsége,
a tüdőbaj. Felhagyott iskolai tanulmányaival, tizennégy éves korától csak
a festészetnek és költőknek élt. Haláláig hosszú részleteket tudott betéve
Dantéból s francia versekből. Nemcsak a férfi volt szembeötlőn szép, behízelgő volt a baritonja is.
Szégyenletes szintre süllyedt az olasz művészet a századfordulón. Aki
tovább akart jutni a provincializmusból, vagy dinamittal robbantotta bénítóan gazdag örökségüket, mint a futuristák, vagy emigrálással próbált
felszabadulni. Modigliani 1906-ban költözött át Párisba. Aligha gyanította, hogy onnan, az idegen messzeségből fog hozzásimulni a hazai múlt-
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Amadeo Modigliani kiállítása, London, The Tate Gallery, 1963. szeptember 28 –
november 3. – Paul Klee rajzai és vízfestményei a Félix Klee gyűjteményben, London, The Arts Council Gallery, 1963. október 9 – november 9.
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hoz, a Montparnasseon tudja majd sajátjaként, szabadon birtokolni Velence és Toszkána hagyatékát.
Páris a modern művészet vajúdási éveiben olyan rangra jutott az első
világháború előtt, mint valamikor Athén, Firenze, Róma. Emlékiratok,
katalógusok és műtörténeti könyvek párisi s nem francia iskoláról beszélnek, mert a művészek fele, talán még több is, Spanyolországból, Itáliából,
Németországból, Svájcból, Magyarországról, Romániából, Lengyelországból s Oroszországból került oda. A nyomorogva is hercegi Modiglianinak jó darabig a nemzetközi festőhaddal belépett kávéházterasz volt
lakáspótló otthona, műterempótló munkahelye. Ivott, s ha berúgott, garázdálkodott. Néhány utcával arrébb, egy másik kerületben ugyanezt művelte Ady.
1909-ben Modigliani összemelegedett szomszédjával, Brancusi román
szobrásszal, aki a letisztult „őstípus” formai keresése közben akkortájt
talált el igazi útjára. De Brancusin kívül volt a fiatal livornói festőnek egy
másik döntő találkozása is. Osztozkodott azoknak az éveknek legnagyobb
közös meglepetésében, fölfedezte az afrikai és óceániai fafaragásokat és
kőszobrokat. Melyiktől kapott hatalmasabb lökést a plasztika felé? Talán
egy harmadik erőtől, a benne szunnyadó toszkán mintázó ösztöntől. Évekre fölhagyott a festészettel, szobrásznak vallotta magát, még Carrarába is
lement szétnézni anyagért. De a mesterséghez nem volt elég testi ereje s
hitvány tüdeje miatt az orvosok eltiltották a kőpornyeléstől. Csak 1915ben tört fel ismét a festés búvópatakja a hiábavaló szobrászévek alól.
Amit faragott, jóformán mind elpusztította.
De hiábavaló évek voltak-e csakugyan? Fölfedezéseit átvitte vászonra
és keménypapírra, még a kariatidák jellegzetes szobormotívuma is beleolvadt arcképeibe. Stilizálásának egyik alapelemét: a sík ovális arcot valószínűleg Brancusi absztrakt szobrászati formavilágából vette át. Fölvett
más hatásokat is az újrakezdéskor, például a kubizmust. Holott eleinte
szembenállt vele, ingerült kávéházi vitákon, asztalcsapkodva Picasso
trükkjének tartotta.
Mindössze három-négy éve maradt, hogy megmutassa, mit tud. S hogy
mennyire olasz. Mert amikor felszívódtak s átlényegültek a művészben a
több oldalról betörő hatások, megjelenésük a képen visszaütött a nagy
hagyományra, amelytől 1906-ban elszakadt a fiatal emigráns növendék.
Megtalálta a neki való asszonyt is. Jeanne Hébuterne tehetséges festő és
halk úrilány volt, a nagy tűrök fajtájából. Egyik utolsó képén olyan tartásban ábrázolja Modigliani, mint a korai mesterek Máriát az Angyali Üdvözleten. Második gyermeküket várták, amikor a harminchat éves festő
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pokoli kínok közt meghalt. Jeanne másnap levetette magát egy ablakból s
szörnyethalt. Árvájukat a festő anyja nevelte föl.
Aveva sempre una eleganza futta toscana, eleitől fogva sajátos toszkán
elegancia volt benne, mondotta egyik művész honfitársa. Botticellire
gondolhatott, ki másra. A hajladozó vonalak lírája, kelleme és ereje, az
oszlopszerű, hosszú nyakon oldalra billenő, tojásdad fej, a szemgödrök
mandula vágása másfajta formatörvények uralma alatt mind ismerős már
a toszkán múltból, Botticelli volt a mesterük. Úgy gondolom, az is jellemző, hogy kizárólag az ember érdekelte, mint modell, akárcsak a humanista festőket a Reneszánszban. Szép nők és tehetséges férfiak. Festő
cimborái és költő barátai: Picasso, Juan Gris, Kisling, Henri l.aurens, Max
Jacob, Cendrars és Cocteau. akit lefestésénél csúfondárosan magas támlájú székbe ültetett, hogy íme: Arlekin a trónon, minden ars poeticában kanál, a rendért rajongó vásott kölyök, rendbontó rendreutasító, íme kicsípve, hieratikusán a montparnassei új esztétika pápája.
1917-ben nekifogott sorozatos aktképeinek. Akkor már szuverénül
uralkodott a képességein. Maga szerint is „nagy stílus”, ahogy utolsó éveiben dolgozik; önjellemzése főleg ezekre az elvont s mégis érzéki remekművekre illik. Most szerez magának elégtételt a festő által a fizikai
okokból elvetélésre ítélt szobrász is; kőfaragók monumentalizáló ösztönével ábrázol a vásznon. Rossz és lerontott fizikum volt a hódító látszat
mögött, az akt-festő Múzsáját azonban atléta karral kell elképzelni. S
közben az erőhöz hozzáadja azt az üdítő, pogány szemérmetlenséget és
érzéki fogékonyságot, amelyet olaszhoni múzeumjáró tanoncévei óta tárolt az emlékezete, Dante versei mellé. Aktjaival tört fel a nagy művészek
közé, azokról a képeiről olvashatjuk le, hogy milyen messze jutott volna,
ha nem pusztul el korán. „Szerettünk; életed egyszerű nagyságát arisztokratikusan élted” – írta róla jóbarátja, Max Jacob, a költő és hasonlóképpen
elegáns koldus, kevéssel halála után. Ennyi az igazság. A többi legenda –
nyersanyag a mohó és könyörtelen filmkollektívának.
Paul Klee édesanyja svájci, apja Svájcba átszármazott német orgonista
volt, ő Bernben született, 1879-ben. Jól hegedült és zongoraművésznőt
vett feleségül. Nem véletlen, hogy rajzai olykor elfelejtett, ódon hangjegyíráshoz hasonlítanak. De tudott bánni a tollal is, nemcsak a vonóval:
művészi hitvallását kriptikus prózaversekbe és kristályos aforizmákba
sűrítette. Feszülten figyel a világra minden festő, Klee feszülten gondolkozott is.
Eleinte habozott, hogy mi legyen, muzsikus vagy művész? Döntése
után Münchenbe ment tanulni, a grafika mesteriskolájába. Pezsgett az élet
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a Simplicissimus, Sezession s a Jugend körül, mintha több százados hamujából elevenednék a tragikusan kilobbant német Reneszánsz. Dürer
korában is, századunk elején is, rajzművészetük alaposan túltett festészetükön. A festés irányítását sem München, sem Drezda, sem Berlin, sem
Bécs nem tudta elragadni, még csak elvitatni sem tudta Páristól. Amit a
németek remekül csináltak, jobban a franciáknál, vizuális politikai szatírájuk volt: a császár, a Junker tisztikar, a nagypolgári alattvalók s a klérus
kigúnyolása. Kleenek, a kispolgári Bern után, szénsavas fürdő a tiszteletlen város, München, amely a vele körülbelül egyidős Thomas Mann ironikus szellemét is elbűvölte, hosszú maradásra bírta.
Grafikusnak készült; visszaköltözése után a svájci szülővárosba, a szülői házban rajzok ezrein dolgozott. Csupán egy észak-afrikai utazás bátorította végképp arra a hitre, hogy festőnek termett. Mint grafikus vett részt
a megújuló német művészet két nagy mozgalmában is. 1911-ben csatlakozott A Kék Lovas csoporthoz s 1920-ban a Bauhaus munkaközösséghez. Ott működött egy nyughatatlan szellemű magyar kísérletező, Moholy-Nagy László is. Klee tizenegy évig kitartott velük, előbb
Weimarban, aztán Dessauban, végül a düsseldorfi főiskolára került tanárnak. Nem sokáig. Hitler hatalomátvétele után visszatelepült Svájcba; ottani magányában értesült, hogy ő is közröhejre érdemesült az elkorcsosult
művészet – Entartete Kunst – hírhedt kiállításán. 1940-ben halt meg; apránként végzett vele a gyógyíthatatlan betegség, öt évig tartó sorvasztással. Dolgozott haláláig. Emlékének Veress Sándor, a Bernben élő, emigráns magyar muzsikus később méltó zeneművel hódolt. 293
Hagyatékát fia alapítvánnyá szervezte; abból került ki a londoni kiállítás kölcsönanyaga. Tavasz óta forog a 200 rajz és 50 vízfestmény angol
városokban. Elszorul az ember szíve, ha Sheffield, Leeds, Bristol, Cárdiff
nevét gondolatban kiegészíti Miskolccal, Győrrel, Szegeddel, Péccsel.
Nézőjük ott is lenne bőven.
Klee lassan érő, óvatos, gyanakvó művész volt, 30 éves korában tartotta első, egyébként sikertelen gyűjteményes bemutatóját s 34 éves, amikor
elismeri magáról, hogy festő is, nemcsak grafikus.
Egyik sem kisebb azonban a másiknál. Amikor tréfásan s szinte kicsinylőn azt mondja, hogy elmegy sétálni egy vonallal, olyan ember gondolkozó keze tréfálkozik, akinek szétrombolta szokványos fogalmát a valóságról Einstein relativitás elmélete s a szintén svájci Jung elmélete az
egyéni tudatfelszín alá merült, de szétrombolhatatlan őstípusokról. Kor293

Hommage a Paul Klee, 1952.
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társainak éppen ezekre a világnyitó kulcsaira volt szüksége, hogy szelíd
csúfolódással elszakadjon a felnőttektől. Úgy kezdtem dolgozni, mint egy
újszülött – mondja a magára talált ember. Ne ijedjünk vissza a szótól:
eszképizmus, menekülés a művészete, menekvés mindattól, ami neki már
csak beszűkült, csalékony látszat, a körülöttünk hullámzó kozmosz elszigetelt töredéke, lelki fukarságunk zátonya. Nagyságára vall, hogy nem
kozmikus méretekben akarta éreztetni ezt a fölfedezést. Ellenkezőleg, egy
szeletke papíron.
Nem holmi vigasztaló álomvilágba kalandozik el a sétáló vonal pórázán. Nem vágyódik kárpótlás után a valóság okozta csalódásokért. Klee
egészen másfajta romantikus. A gyermek visszaszerzett bizalmával indul
világgá, a határtalan tágasságba, játékos végtelenbe, súlytalan szabadságba, hogy jobban megtalálja a valóságot, mint a felnőttek. Időről időre
akad egy-egy szent és művész, költő, aki a hátsó kerítésen át vagy talán a
büntető angyal lángpallosa alatt visszaszökik az Édenkertbe. S ott úgy tud
szemlélődni, látni, mint az ős-szülők a bűnbeesés előtti első, boldog napon, amikor semmi sem volt még lemérve, osztályozva, számozva. Klee
ilyen áldott kivétel. „A Nagy Igen országát építjük” – mondta egyszer;
vallomása találó egész gyermeki, de csöppet sem gyermekded művére.
Csak bizalommal és türelemmel lehet megközelíteni az ő újszülötti bizalmát a világban, ahogy a bölcs kínaiak is bíztak a képjelírókban, tusecsetjük sárkányidéző erejében. S akkor végre a megaton méretű robbanások helyett látni és hallani tudjuk azokat a miniatűr robbanásokat is,
amelyek például a humusztól a levelekig fölépítik a föld növénytakaróját.
De valóban miniatűr-e az effajta robbanás? Minden viszonylagos. Sétáin
a vonallal erre figyelmeztet Klee.
Legtöbb rajza tenyérnyi nagyságú, még akkora sem. Tenyérnyi rajzok
ezrei, pici vonalak milliói az incselkedve ugrató, szürrealista címek fölött.
Egy okos és ártalmatlan pók sző szakadatlanul a papíron, hálója megtelik
a botanikában ismeretlen virágokkal, a csillagászatban nem tanult égitestekkel, játékvárosok, babaházak csontvázaival. Rengeteg fejtőrést okoz az
űrtudománynak a súlytalanság, televízió közvetíti ámulók százezreinek az
űrhajós lebegő ceruzáját, de Klee kertjében már negyven év előtt fejjel
lefelé is, felfelé is tudtak sétálni a madarak. Igaza volt Wilde-nak, az élet
utánozza a művészetet.
Egyik angol híve, Kleeről szólva zenei hasonlattal él: Bartók rövid
csodáira, a Mikrokosmos másfélszáz darabjára utal. „Gyermekrajzai”
csakugyan sokfelé mutatnak: a zenére, amely kiskorától pácolta, Afrika
színeire, a Távolkelet képírására s arra a költészetre, amely négysoros
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versekben tudja megragadni a világrejtélyt. Perzsául, arabul, kínaiul vagy
– magyarul, ha Weöres Sándor a költő. Mert az ő Mikrokozmoszára is
emlékeztet Klee. Vagy fordítva? Weöres mélyértelmü, ravasz gyermekverseinek ő volt az illusztrátora, évtizedekkel e versek fogantatása előtt.
De nyilván már találkoztak valahol a világűrben, mielőtt lecsapódtak
harmatos földi művészetté.
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KOVÁCS IMRE
Egy különös „honfoglalás” ... 294
A budapesti televízió nemrégiben bemutatta a Honfoglalás c. filmet,
melynek témája Illés Béla hasonló című regényének egyik fejezete alapján az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet. A forgatókönyv írója, Thurzó
Gábor, és a katonai szakértő, Karsai Elek tiszteletreméltó igyekezettel
törekedett a tárgyilagosságra, s még az angol történetíró C. A. Macartney
kétkötetes munkáját (October Fifteenth, a History of Modern Hungary,
1929–1945, Edinburgh, 1961) és Horthy Miklós emlékiratait is felhasználták forrásnak. A bemutatót nem láttam – nem láthattam –, de a kritikákból, a körülötte keletkezett vitából és Kállai Gyula terjedelmes hozzászólásából úgy vélem, hogy a film alkotói túllőttek a célon, s akaratuk
ellenére (vagy tudatosan?) egy olyan dokumentumot tártak a közönség
elé, amely hűen felelevenítette a negyvennégy őszi tragédia részleteit és
mozzanatait, feltépte az átállási vagy kiugrási kísérleteink bukásával ütött,
s már-már behegedt sebeket, és újból lelkiismeretvizsgálatra késztette a
magyart. Úgy tűnik, Horthy erőfeszítéseit még a kommunisták is jobban
méltányolják, a „horthysta tiszt”-nek aposztrofált Dálnoki Miklós Béla
vezérezredes meg éppenséggel nemzeti hőssé lépett elő.
A magas, karcsú, cinikus arcú főtiszt, aki még ideiglenes miniszterelnök korában sem tudta levetni agresszív katonai magatartását és az arcbőrén átütő finom hajszálerek könnyelmű ifjúságát idézték, néhányad magával csakugyan átállt az „ellenséghez”. Amikor 1944. október 16-án reggel
a nagy hóban az orosz állások felé bandukolt és kezet fogott az első orosz
tiszttel, egy tragikus, félreértésekkel vagy félremagyarázásokkal terhelt,
reménytelen, irreális politikai exodus ért véget; kiválásunk a háborúból
saját feltételeinkkel nem sikerült. Az egyetlen tett, amire hivatkozhattunk,
ami által megértést remélhettünk, valóban ennek az embernek merész
elhatározása volt, de sokat akkor már nem segített.
Az augusztus 23-i román kiugrás utat nyitott a Vörös Hadseregnek
Bulgária lerohanására és Dél-Erdély megszállására. Október 5-én Miklós
Béla első magyar hadserege még tartotta az Észak-keleti Kárpátokat, Dálnoki Veress Lajos második hadserege a Székelyföldön állott, a hevenyészett harmadik hadsereg pedig a kiszámíthatatlan Heszlényi tábornok parancsnoksága alatt nagyjából a Maros-vonalat védte. Az első magyar hadsereggel szemben, fel Északra, Zsukov marsall IV. Ukrán Hadserege ké294

Megjelent az Új Látóhatár 1963. évfolyam 6. számában.

734

szülődött a döntő támadásra, hadtápterületén vagy 35 000 magyar hadifogoly és munkaszolgálatos (Voronyezsnél estek fogságba) egykori parancsnokaik alatt foglalatoskodtak. Közülük verbuválták Rákosi és moszkovita társai a partizánokat, s néhány tiszt és néhányszáz közlegény csatlakozott felszabadítási mozgalmukhoz. Szeptember 29-én egy bizonyos
Gyulai ezredes átlátogatott a fronton Dálnoki Miklós Bélához, hogy rábírja az átállásra, amivel Észak-Erdélyt „biztosíthatja” Magyarországnak. A
vezérezredes jelentette Horthynak az ajánlatot, a kormányzó röviden tájékoztatta őt a moszkvai tárgyalásokról és kérte, hogy legyen kész utasításai
teljesítésére. Horthy még arra is kérte Miklós Bélát, hogy érje el az oroszoknál: „Budapestet szabad magyar csapatok szállják meg!”
Október 2-án Miklós Béla megüzente az oroszoknak, hogy alkalmas
időben beszünteti az ellenségeskedést, seregével átáll és együtt fog harcolni velük a németek ellen. A Galíciában állomásozó orosz hadseregcsoport vezérkari főnöke azt válaszolta, ha betartja ígéretét, akkor az első
magyar hadseregből és a magyar hadifoglyokból „felszabadító hadsereget” alakítanak, amely közvetlenül Budapest irányában nyomulna előre,
hogy „megszállhassa” a fővárost, ők meg Esztergomnak tartanának. Az
oroszok azt várták, hogy Miklós Béla a moszkvai fegyverszüneti tárgyalásoktól függetlenül, önállóan, a saját felelősségére akcióba kezd; lefegyverzi a beékelt német hadosztályokat, foglyul ejti a szétszóródott német
katonákat. A szorongatott vezérezredes végülis csak arra vállalkozott,
hogy október 7-én óvatosan megkezdte a visszavonulást, főhadiszállását
először Husztra, majd Beregszászra tette át. Ugyanaz nap az Erdélyi Tanács nyomására Dálnoki Veress Lajos is kivonult a Székelyföldről, s Zilahig hátrált, hogy a bombázásoktól megkímélje Kolozsvárt. Délen az
oroszok elérték a Tiszát, október 6-án este már Szolnok alatt voltak.
Moszkvában október 11-én aláírták az orosz–magyar fegyverszüneti
egyezményt, Horthy utasítása a harcok beszüntetésére és az átállásra
azonban nem ért el a hadseregparancsnokokhoz, legközvetlenebb munkatársai összezavarták, vagy egyszerűen elszabotálták az intézkedéseket.
Dálnoki Veress Pestre akart menni, de útközben a németek elfogták,
Heszlényi meg mit sem törődött az egésszel és továbbfolytatta a maga
háborúját az oroszok ellen. Miklós Béla a rádióban hallotta a kormányzói
nyilatkozatot, s mivel közvetlen parancsot nem kapott, telefonált Pestre,
hogy mit csináljon? Vattay tábornok főhadsegéd megnyugtatta, „minden
rendben van”, de azért minden eshetőségre készen úgy rendelkezett, hogy
az oroszoknak továbbra is ellent kell állni, ugyanakkor a hadkörzetükben
tartózkodó német csapatokat foglyul kell ejteni, a munkácsi postahivatalt
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el kell foglalni, a tokaji és técsői Tisza-hidakat biztosítani kell a visszavonulásra. Este újból telefonált Pestre, a kétkulacsos Vörös János vezérkari
főnök azzal rázta le, hogy „német tisztek vannak a szobájában”. Ez elég
volt Miklós Bélának, s másnap a törzskarával, miután csapatai cserbenhagyták, átsétált az oroszokhoz.
Október 17-én már a galíciai orosz hadseregcsoport főhadiszállásán
szorgalmasan írja a leveleket hadosztály- és ezredparancsnokainak, hogy
sürgősen álljanak át, de a futárokat a magyar előőrsök lepuffantják, aki
mégis eléri célpontját, a Szálasira felesküdött parancsnokokkal semmire
sem megy. Moszkvából látogatók érkeznek, erősen kapacitálják, hogy
vállalja az ideiglenes kormány miniszterelnökségét, egyideig húzódik,
aztán beadja a derekát és vezetésével december 23-án megalakult az ideiglenes nemzeti kormány, amellyel az oroszok Moszkvában 1945. január
20-án újból fegyverszünetet kötöttek ...
A film nem egészen így mutatja az eseményeket, de mégis az a tény,
hogy ezt a kényes témát feldolgozhatták, és még hozzá elég jól, azt bizonyítja, hogy a magyarság megint keresi önmagát, az elmulasztott alkalmak lidércnyomása alól fel akar szabadulni és a nemzeti büszkeségét ki
akarja fejezni. Kállai Gyula eszelős érveléssel a kommunisták érdeméül
követeli az átállást és nagyon fájlalja, hogy a filmben szereplő Drávái
nevű közlegény, egy pécsi kommunista bányász, aki követi Miklós Bélát,
arra a kérdésre, hogy kinek a parancsára indulhatnak el, csak ennyit
mond: „a lelkiismeretünk parancsára, magyarok vagyunk”. Illés Béla regényében viszont ezt mondja: „Hát igen..., a lelkiismeretünk ... Magyarok
vagyunk ...” Majd lelkesülten belekiabálja a Kárpátok nagy csendjébe:
„Kommunista vagyok! A Magyar Kommunista Párt tagja.”
A baráti körében és az ellenállási mozgalomban Gyufának hívott Kállai Gyulának egyszer már tudomásul kellene venni, hogy negyvennégy
őszén nem volt több kommunista az országban, mint két-háromezer,
akiknek jórésze börtönben ült, s Rajk László a kérésemre még a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudott összeverbuválni egy „proletárhadsereget”,
amikor Lázár testőrtábornok megígérte nekünk, hogy a „megbízható
munkásokat” könnyű fegyverekkel felszerelik a hidak, középületek, légvédelmi tüzelőállások biztosítására. A Topa nevű partizánezredesről, aki
az egyik belvárosi eszpresszóban azzal kérkedett, hogy 12 000 embere
rejtőzik a külvárosi munkásnegyedekben, bevetésre készen, kiderült, hogy
Gestapo ügynök volt. Végülis a nyilasok kaparintották meg az ellenállásnak szánt fegyvereket október 15-én, így rendezkedhettek be közismert
rémuralmukra.
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És nézzünk egyszer már szembe a hirhedt molotovi tétellel is, hogy azé
lesz Erdély, vagy „legalábbis a nagyobbik fele”, aki hamarább kiugrik,
mert ettől a lidércnyomásunktól is meg kell szabadulnunk végre. Molotov
bizonyos szimpátiával gondolt Magyarország erdélyi igényeire, 1940-ben
többször ki is jelentette Kristóffy magyar követnek, hogy jogosultnak
tekinti a magyar követeléseket, fegyveres akciónkat Észak-Erdély megszállására azonban erősen helytelenítette. 1941-ben, a magyar hadüzenet
átvételekor nem utalt Erdélyre, csupán azt mondotta, hogy gondoljuk meg
még egyszer háborúbalépésünket ellenük. A fegyverszüneti tapogatódzások alatt merült fel először az a terv, hogy Erdélynek az a része, amely a
fegyverszünet megkötése pillanatában magyar kézen van, marad is magyar megszállás alatt, jövőjéről pedig a békekonferencia dönt majd, ahol
Magyarország számíthat a Szovjetunió megértésére, sőt támogatására is.
Bárhogy volt, Románia kiugrásával minden erőfeszítésünk Erdély megtartására meddővé vált; a szovjet kormány feltehetően teljesen elkötelezte
magát Bukarestnek.
1944. augusztus 23-a után Moszkva többé nem biztatta a magyarokat,
a hazai kommunisták azt az utasítást kapták, hogy vonják ki magukat
mindennemű olyan fegyveres ellenállásból, amely nincs a vezetésük alatt,
a polgári ellenállási csoportokat meg denunciálják, nehogy legyen mire
hivatkoznunk erdélyi igényeinkkel a békekonferencián. A Szlovákiában
harcoló partizánok orosz összekötő tisztje, Makarov ezredes, Teleki
Gézáékat hitegette, vagy Gyulai ezredes, aki Miklós Bélát puhította, tájékozatlanul, vagy tudatosan olyan ígéretekre hivatkozott, amelyek ekkor
már érvényüket vesztették.

737

ÚJ LÁTÓHATÁR
1964. ÉVFOLYAM

738

BORBÁNDI GYULA
Az új irodalmi lexikon 295
Magyar Irodalmi Lexikon. Főszerkesztő Benedek Marcell, I. kötet, A—K,
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963, 728 old.
Régen nem jelent meg oly fontos és hasznos irodalmi kézikönyv, mint az
új magyar irodalmi lexikon. Egyelőre csak az első kötet látott napvilágot,
de az iránta megnyilatkozó érdeklődés máris bizonyítja, hogy az Akadémiai Kiadó igazi és mind sürgetőbb igényt elégített ki. Hiányzott ugyanis
egy korszerű, az irodalom újabb jelenségeit, eseményeit és művelőit
számontartó enciklopédia. A Magyar Irodalmi Lexikon mindenképpen
örömmel üdvözlendő, mégha szerkesztői elveivel és az elvégzett munkával nem is lehetünk mindenben elégedettek. A régi magyar irodalmi lexikon, amelyet 1927-ben Benedek Marcell állított össze, teljesen kifogyott,
csaknem hozzáférhetetlen és részben avult is. Irodalmunk 1927 óta nagy
utat tett meg, írói életművek bontakoztak ki és fejeződtek be, új írógenerációk léptek a színre, az irodalmi fogalmak hallatlan mértékben bővültek
és ideje volt mindazt lexikálisan rögzíteni, ami az elmúlt három évtizedben történt.
Az új lexikon szerkesztői munkáját is Benedek Marcell irányította.
Most azonban már hatalmas apparátus állott rendelkezésére, nem úgy,
mint 1927-ben, amikor bizony sokkal szerényebb körülmények és lehetőségek között folyt a munka. Benedek Marcellnek ezúttal a munkatársak
egész hada segédkezett, hogy a mű minél tökéletesebb és külső formájában is minél tetszetősebb legyen, öttagú szerkesztőbizottság (az időközben meghalt Bölöni György, azután Király István, Pándi Pál, Sőtér István
és Tolnai Gábor), nyolc szakszerkesztő, egy felelős vezető és egy felelős
szerkesztő, a felelős szerkesztő két munkatársa és további több mint 150
címszó–író munkatárs jegyzi Benedek Marcell főszerkesztőn kívül az új
lexikont.
Felvetődik a kérdés, hogy ez a tekintélyes, a magyar irodalomtudomány sok jelentős művelőjét is magába foglaló gárda hogyan oldotta meg
a lexikonszerkesztés nagy tudást, körültekintést, gondosságot, világos
szempontokat, főleg pedig lelkiismeretességet, pontosságot és felelősséget követelő munkáját. A mű negyven ezer példányban jelent meg. Lehetséges, hogy a jövőben újabb kiadások követik. Százezrek, esetleg milliók
295
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ütik majd fel, hogy tudásukat kiegészítsék, ismereteiket ellenőrizzék és
munkájukhoz szakkönyvként igénybe vegyék. A lexikon pontosságától,
adatainak helyességétől, szerkesztési elveitől függ, hogy az olvasó bizalommal veszi-e kézbe.
A Magyar Irodalmi Lexikon első kötete csalódást keltett. A sok éves
munka eredménye soványabb, mint remélni lehetett. A mű megjelenése
felett érzett örömbe üröm vegyül. A hazai kritikusok – köztük Bóka László, Komlós Aladár, Ungvári Tamás – a lexikon sok hibáját és hiányosságát érintették már. Kifogásaik mindenképpen jogosak. Szomorúság tölti el
az olvasót, ha egymás után ötlenek szemébe vaskos hibák, hanyagságból
származó tévedések, pontatlanságok, elírások, önkényesen és szeszélyesen alkalmazott szerkesztési elvek.
Nem az a legnagyobb baj, hogy nem teljes. A világon nem jelent még
meg lexikon, amelyet a kritikusok és olvasók egyöntetűen teljesnek tekintettek volna. Van, aki egyes feleslegesnek tartott címszavak bevételét kifogásolja, mások címszavakat hiányolnak. Aztán abban is elég ritkán
egyeznek a vélemények, hogy valamely fogalom vagy személy milyen
terjedelmű tárgyalást érdemel meg. A lexikon teljességének ügye mindig
problematikus és vitatható kérdés. Mégis vannak esetek, amikor kritikusok és olvasók joggal kifogásolják, hogy érdemes és általánosan ismert
írók kimaradnak a lexikonból. A hazai bírálók eddig már egész listát állítottak össze azokból, akiket mindenképpen megilletett volna legalább
egy–két sor, ha nem több, az új irodalmi lexikonban.
Igen fájdalmas és sajnálatos, hogy a lexikon összeállítói mostohán bántak az újságírókkal. Érthetetlenül mellőzték a magyar hírlapirodalom sok
jeles és népszerű művelőjét. Előfordulhat ilyesmi egy országban, ahol
irodalom és hírlapírás mindig elszakíthatatlan kötelékkel fonódott össze?
A tekintélyes és befolyásos újságírók Magyarországon irodalmi lexikonba
valók.
Ugyancsak mostohán kezelték a szerkesztők a társadalomtudományi, a
politikai, a történeti és bölcseleti írókat. Ebből adódik, hogy az első kötetben hiába keressük nemcsak Braun Róbert, kinek kimaradását odahaza is
észrevették, de Bibó István nevét is. Említhetnénk azonban másokat is,
kiket be kellett volna venni, nemcsak tudományos, de az irodalommal is
összefüggő munkájuk miatt. Bibó István például éppen úgy elválaszthatatlan az újabbkori magyar irodalomtól, mint Jászi Oszkár a Nyugat írói
mozgalmától.
Joggal hiányolható, hogy a lexikonszerkesztők teljesen figyelmen kívül hagyták a külföldön élő fiatalabb – mit fiatal: harminc–negyven éve740

sekről van szó – költőket, elbeszélőket, esszéírókat és kritikusokat. Ha
otthon élő – sokszor irodalmi munkásságban és termésben nem különb –
társaik szerepelnek a lexikonban – ami helyes –, őket is megillette volna
néhány sor. Abból, ahogyan a lexikon a külföldi magyar irodalmat tárgyalja, az a látszat keletkezhetik, mintha a nyugati magyar irodalom csak
azokból állna, akiknek már odahaza is nevük volt és az egymást váltó
emigrációk egyetlen említésre méltó költőt vagy írót sem produkáltak.
Nem találkozunk egyetlen olyan névvel sem, amelynek viselője külföldön
lett költővé vagy íróvá. A Magyar Irodalmi Lexikon összeállítói eléggé
feje tetejére állították a külföldi magyar irodalomban kialakult művészi
értékrendet. Előnyben nem az irodalomtörténeti szempontból jelentősnek
mutatkozó alkotókat és műveket, hanem azokat részesítették, akiket általában a szórakoztató irodalom művelői között szoktak számon tartani. A
nehéz fajsúlyú irodalom, különösen ha a nép sorskérdéseit is érinti, háttérbe szorul a könnyű szórakoztatással szemben. Ez azonban a lexikon
teljességének problémájához tartozik és mint említettem, nem a legsúlyosabb hiba.
Nagy baj, hogy megbízhatatlanok azok a szövegek, amelyek a lexikonban szereplőkről készültek. Hadd korlátozzam észrevételeimet a külföldön élő írókra, hiszen itt találjuk a legtöbb hibát és pontatlanságot. A
külföldi magyar irodalom immár botrányosan rossz ismeretének a kihagyásokon kívül másik következménye, hogy az adatok jelentős hányada
megbízhatatlan. Tévedések, elírások, a hiányos tájékozottságra valló kérdőjelek, homályos fogalmazások és zavaros magyarázatok. Miért nem
lehetett a szövegeket hozzáértő szakemberekkel ellenőriztetni? Aki külföldön élő magyar írók adataira kíváncsi, véletlenül se üsse fel a Magyar
Irodalmi Lexikont.
Aczél Tamásról azt olvassuk, hogy 1962-től a Párizsban megjelenő
Irodalmi Újság szerkesztője, holott akkor szűnt meg a lap szerkesztője
lenni, amikor az Londonból Párizsba költözött.
Egyes írókról azt olvassuk, hogy a londoni, illetve a párizsi Irodalmi
Újság szerkesztője vagy munkatársa. Az Irodalmi Újság címszónál az áll,
hogy a lap 1956 novemberében megszűnt. Egy szó sincs arról, hogy 1957
óta külföldön ismét megjelenik, amit más címszavak, azt hiszem, kellően
igazolnak. A Katolikus Szemléről is azt olvassuk, hogy „a folyóirat 1944ben megszűnt”. A Katolikus Szemle azonban ennek ellenére ma is háborítatlanul megjelenik Rómában.
Auer Pál – akiről a lexikon azért emlékezik meg, mert fiatal korában
Avar Pál néven szépirodalmi munkákat is írt – nem „disszidált 1948-ban
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Franciaországba”, hanem párizsi magyar követként disszidált Franciaországban. A kettő nem ugyanaz.
Baranyai Zoltán adatai között az szerepel, hogy Notre Dame-ban, Chicago mellett halt meg. Notre Dame Indianában van, Chicago pedig
Illinoisban. A két város közötti távolság több mint száz kilométer.
Baumgarten Sándor régebbi tanulmányait szép számmal sorolja fel a
lexikon. A legfrissebb 1948-ból való. Baumgarten Sándor azóta számos
tanulmányon kívül két könyvet írt, amelyek legalább olyan fontosak, mint
felidézett régebbi tanulmányai. Az egyik franciául íródott és címe „Le
Crépuscule néo–classique, Thomas Hope”, a másik magyarul jelent meg
1962-ben „A szabadság kóbor lovagja” címen és Teleki Sándor életéről
szól.
Blaskó Máriáról a szerkesztők nem tudják, hogy másfél évtizede külföldön él. Különben megemlítették volna, mint mindenkinél, aki elhagyta
az országot. Igaz ezt Flórián Tiborról sem tudják, aki még mindig úgy
szerepel a lexikonban, mintha ma is Erdélyben élne. Flórián Tibor tíz sort
kapott, de a vele kapcsolatos utolsó adat 1938-ból való.
Just Béla külföldre távozásáról sem történik említés. Az író – kinek
külföldön több munkája jelent meg – Mallorca szigetén halt meg.
Borsody István születési éve mellett kérdőjel. Ez a születési helyre vonatkozik. Ha utána néznek, megtudhatták volna, hogy Eperjesen született.
Tévedés, hogy a pittsburghi egyetem tanára. A pittsburgi Chatam College
– egy felső leányiskola – történelemtanára. „írásai főként a müncheni Látóhatár c. lapban jelentek meg” – olvassuk tovább. A Látóhatáron kívül
illett volna az Új Látóhatárt is megemlíteni – ha már szóba hozta a címszó
írója –, hiszen Borsody írásai „főleg” az Új Látóhatárban is megjelentek,
annál is inkább, mert a Látóhatárban is akkor jelentek meg „főleg”, amikor a folyóirat politikai cikkeit, tehát Borsody írásait is, az Új Látóhatár
szerkesztői gondozták. Az sem igaz, hogy Borsody1953-ban a Látóhatár
szerkesztőbizottsági tagja volt. Az volt I957-ben és 1958-ban is.
Bús Fekete Lászlónál az áll, hogy újabb darabjait – amelyeket nem
említ meg a lexikon, holott az 1936 előttiekről kelleténél is többet beszél
– amerikai feleségével együtt írja. Ez az amerikai feleség csak annyiban
amerikai, amennyiben Amerikában él, akárcsak Bús Fekete. Egyébként
magyar: Fagyas Mária, vagy írói nevén Fáy Mária.
Faludy Györgyről a lexikon megállapítja, hogy „írásaival a hidegháborús propaganda szolgálatában áll”. Hasonlót olvasunk Ignotus Pálról is,
akinek „publicisztikai tevékenysége a hidegháborús körök szolgálatában
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áll”. Kovács Imréről is azt mondják a lexikonírók, hogy művei – az újabbakra célozva – „a hidegháborús ideológiát tükrözik”.
Érdemes itt egy pillanatra megállni. A háborúskodáshoz két fél kell.
Ha. van hidegháború, akkor azt – köznapi szóhasználattal élve – a nyugat
és a kelet vívja. Hidegháborús körök tehát mind a két oldalon vannak.
Azok, amelyek a hidegháborút folytatják. Nyugati hidegháborús körök az
egyik oldalon, keleti hidegháborús körök a másik oldalon. Ha feltételezzük, hogy mind a kettőnek van ideológiája, akkor mind a kettő hidegháborús ideológia. Ha az író, aki a nyugati eszmék szellemében, vagy azok
diadalán munkálkodva ír, a hidegháborús körök szolgálatában áll, akkor
ugyanezt kell mondanunk azokról is, akik a hidegháború frontjának másik
oldalán küzdenek eszméik és politikai elgondolásaik győzelméért. Kommunista íróról például nem nehéz elképzelni, hogy ezt teszi. A lexikonban
mégsem olvassuk egyikükről sem, hogy „hidegháborús körök szolgálatában állnak”, vagy műveik „a hidegháborús ideológiát tükrözik”.
De vissza a lexikon hamis és hiányos adataihoz.
Teljesen elhallgatja a lexikon Fejtő Ferenc újabb műveit, holott a korábbiakat részletesen tárgyalja. Ennek oka vagy az, hogy a címszó írója
nem ismeri, vagy valamilyen szerkesztési elv tiltotta ki őket.
Gábriel Asztrikról olvasható, hogy „1946-tól az Egyesült Államokban
él, ott egyházi tanító”. A valóságban Gábriel Asztrik az indianai Notre
Dame egyetem tanára és nagyjelentőségű kutató és írói munkát végez.
Erről egy szóval sem emlékezik meg a lexikon. A legutolsó mű, amelyről
tud, 1949-ben jelent meg.
Határ Győzőről könnyen meg lehetett volna állapítani, hogy életkora
ötven körül van. A lexikon szerint azonban 1921-ben született.
Hatvany Bertalan a lexikon szerint „a müncheni Látóhatár munkatársa
volt”. Miért volt? Ma is az, csak azt a müncheni Látóhatárt, amelynek ő
munkatársa volt, ma Új Látóhatárnak hívják.
Nagyon megtisztelő, hogy az Irodalmi Lexikon egyes írókkal kapcsolatban említésre méltó körülménynek tartja a müncheni Látóhatárban való
szereplést. Ám ennek közlése is annyira esetleges, mint sok egyéb adat
felsorolása vagy elhallgatása. Borsodynál és Hatvanynál irodalmi jelentőségű tény, Kovács Imrénél viszont – kinek a Látóhatárhoz fűződő kapcsolata és a folyóiratra gyakorolt befolyása sokkal erősebb volt, mint
Borsodyé vagy Hatvanyé, – egyetlen szó sem olvasható arról, hogy valami köze neki is volt a Látóhatárhoz.
Indig Ottó nem 1930-ban költözött Párizsba, hanem sokkal később.
Közvetlenül a háború előtt.
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Jászi Oszkár műveinek listájában hiába keressük a tirannus–
gyilkosságról szóló nagyjelentőségű könyvét, amely az Egyesül Államokban jelent meg angolul. A Jászi–bibliográfia és Jászi külföldön eltöltött évtizedeiről szóló beszámoló egyébként is elég hiányos.
Kerényi Károlyról megállapítják a lexikon szerzői, hogy 1943 óta
Svájcban él, de munkásságának ismertetése ugyancsak hézagos. A lexikon egyetlen 1948 előtt magyarul és 1939 után németül megjelent könyvét sem említi meg. Mintha Kerényi csak 1948 és 1959 között dolgozott
volna. Pedig sok jelentős munkája jelent meg 1948 előtt és 1959 után.
Korcsmáros Nándor – olvassuk – „1956-ban nyugatra távozott, s az ottani magyar lapokba írt;”. Nagyon keveset, mert két könyvön dolgozott.
Mind a kettő megjelent, de egyiknek a címét sem tudjuk meg.
Kovács Imréről fontos adatként közli a lexikon, hogy „1954 óta a Szabad Európa Bizottság propagandaosztályán dolgozik”. Először is: a Szabad Európa Bizottságnak nincs propaganda osztálya. Kovács Imre dolgozott és ma is dolgozik a Szabad Európa Bizottságnál, de amikor a lexikont
szerkesztették és kiadták, Kovács Imre történetesen nem a Szabad Európa
Bizottság alkalmazottja, hanem egy amerikai nemzetközi kutatási intézet
elnöke volt. Az is érdekes és jellemző, a zavaros és esetleges szerkesztési
elvekre vall, hogy a Szabad Európa Bizottsággal való kapcsolat csak Kovács Imrénél olyan körülmény, amely az írói munkásság ismertetése kapcsán említést érdemel.
Körmendi Ferenc esetében például – vagy Flórián Tibornál és Indig
Ottónál – igen helyesen figyelmen kívül hagyták, mert nem adat egy néhány soros írói életrajzban. Körmendi Ferencről egyébként a lexikon azt
közli, hogy a háború végéig a BBC magyar osztályán dolgozott, „azóta
Brazíliában él”. Nem kell lexikonszerkesztőnek, csak figyelmes újságolvasónak lenni ahhoz, hogy tudjuk, Körmendi Ferenc az Egyesült Államokban él. Ott készítette el a Carmina Burana magyar fordítását, amely
irodalomtörténeti szempontból fontosabb, mint nem egy munkája, amelyet a lexikon viszont megemlít.
Nagyon elgondolkoztató, hogy milyen bő választékkal élnek a lexikonszerkesztők, amikor azt akarják közölni, hogy valaki külföldre távozott:
disszidált (Aczél, Auer, Enczi, Faludy, Ignótus, Kovács Imre), állását
elhagyta és az USA-ban, illetve Párizsban él (Borsody Gara), Amerikába,
Párizsba, Londonba költözött (Bús Fekete, Fejtő, Dormándi, Indig, Körmendi), elhagyta az országot (Dénes Tibor, Határ Győző), Amerikában,
Angliában, Svájcban él, annak közlése nélkül, hogyan került oda (Fenyő
Miksa, Gábriel .Asztrik, Iványi–Grünwald, Kerényi), nyugatra távozott
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(Korcsmáros), emigrált (Hatvany Bertalan, Hatvány Lili, igaz, mind a
ketten a harmincas évek végén). Faludy 1939-ben emigrált, 1956-ban
disszidált. Nem történt említés a külföldre távozásról a következőknél:
Blaskó Mária, Flórián, Just Béla és Incze Sándor.
Talán az is érzékelteti a lexikonszerkesztőknek a nyugati magyar irodalomról alkotott képét, ha felsorolom, hogy kinek hány sor jutott. Csak
azokat említem, akik tíz sornál többet kaptak: Aczél 18, Borsody 18, Dénes Tibor 18, Dormándi László 23, Enczi 13, Faludy 29, Fejtő 18, Fenyő
33, Flórián 10, Földes Jolán 23, Gábriel Asztrik 14, Gara 17, Határ 10,
Hatvany Bertalan 14, Hatvany Lili 22, Ignotus Pál 24, Indig Ottó 18, Iványi–Grünwald Béla 25, Kerényi Károly 32, Korcsmáros Nándor 13, Kovács Imre 39, Körmendi 33.
Hiába keressük a lexikonban a már említett 30–40 éveseken kívül
Gombos Gyulát, Aradi Zsoltot, Békés Gellértet, Juhász Vilmost, Gogolák
Lajost, nem is szólva a sok nyugaton élő kitűnő újságíróról, azonkívül
azokról a szakírókról, akiknek munkássága egy irodalmi lexikonban is
helyet kaphat. Az elmúlt másfél évtizedben a nyugati országokban sok
jeles tanulmány és esszé is megjelent, amelyeket azonban kínosan mellőztek a nagy írók életrajzához vagy intézmények, események, szervezetek,
fogalmak leírásához kapcsolt forrás–irodalomban.
Mindezt talán nem volt hasztalan elmondani. Ha a második köteten
ezek az észrevételek már nem is, de egy esetleges következő kiadáson
még segíthetnek.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Tóth Judit versei 296
Tóth Judit: Tűzfalak. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1963.
A mai fiatal költőnemzedéknél mind Magyarországon mind Nyugaton
gyakran tapasztalható az a törekvés, hogy versesköteteiknek szerves egységet adjanak. A huszas–harmincas évek modern költői átengedték tollukat az ösztönöknek, a tudatalatti erőknek, köteteik a logika és az ész elleni
lázadás dokumentumai, önkényesen papírra vetett és oldalakra osztott
nyomai voltak; a szürrealistáknál a szó a rend elleni lázadás eszköze volt.
Amikor azonban felborul a rend, és a káosz és a félelem majdnem úgy
festenek mint a legtermészetesebb emberi állapot, akkor a költő is más
szerepet juttat a szónak; a mai fiatalok egy része a káosz ellen éppen a
költői szó szigorú rendjével, a kötetek pontosabb struktúrájával harcol.
Ilyen tudatos, a szavaknak nem vakon engedelmeskedő, hanem szavakkal rendet teremtő és egy szellemibb világot idéző költő Tóth Judit is.
Verseit egyfajta puritán szenvedély fűti, a magány, az árvaság – mint maga mondja – „bűntelen szigorú szenvedélyre” nevelte. Ugyanakkor szellemi igénnyel ír, a látható világ rejtett összefüggései, az érzéki, a tapintható tárgyaknak az emberi szellemhez és érzésvilághoz való viszonya érdeklik. Nem színekben dúskáló, részletesen leíró, hanem szűkszavúan, pontosan érzékeltető költő Tóth Judit: a dolgok nem önmagukért vannak, hanem mást és többet fejeznek ki. Falról, rácsról, udvarról beszél, olyan
dolgokról, melyek lezárják a tért, és közben a félelmet érzékelteti; fákról,
madarakról szól, de a részletekben dagad (...) és zeng a magyarázat: a fák
és madarak csak támpontok a versen belül, másra utalnak, Bach–zenére.
A Tűzfalak, Tóth Judit első kötete, mindössze harmincnégy versből áll,
de e néhány vers is tudatos szerkezeti elvek alapján három ciklusban rendeződik el. Mindhárom ciklus az egyén és a külvilág viszonyát tükrözi, de
a külvilág a három részben más és más formában jelentkezik: először
mint magány, másodszor mint embertelenség, harmadszor pedig mint
gyógyuló, gyógyító emberiesség.
Az első rész tartalmazza Tóth Judit legszemélyesebb líráját. Intim érzések zabolátlan szétáradását, sebek önkínzó mutogatását természetesen
itt sem találunk: Tóth Judit intellektuális és szemérmes költő, aki az önfegyelmet erénynek tekinti és általános érvényű mondatokba sűríti egyéni
296

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 1. számában.

746

érzéseit. Mégis ezekben a versekben találjuk a magány, a bánat, az öröm
legtöményebb megfogalmazását. Ez a töménység, ez a pontosság egyben
fegyver az érzés teljhatalma, démonikus ereje ellen, amit felidéz. Tóth
Judit éles és kicsiszolt szavakba foglalja érzéseit, ilyen szavakat keres
még természeti leírásaihoz is. A Balaton vizén a fény pengekékben izzva–
izzik és keményen csattog rá a habra; a szerelem, mint a szabja, pontosan
sebez, a szerelem még annak is, aki elhagyja, tükör és verem: enyém a
sivatag. De még a sivatagot, a szárazságot, az érzések hiányát is rideg
figyelemmel kell számon tartani: a szem olyan, mint a sziklarés, – Nincs
hang. Fehér az árny.
Az egyéni érzések ilyen könyörtelenül tömör megfogalmazása szükségszerűen válik általános érvényű igazsággá: lehull minden díszlet, minden felesleges sallang, és megmarad az a magány, az a félelem, az a küzdelem, melyet minden ember, minden olvasó mindig és mindenütt a magáénak vallhat. így jutunk el, paradox módon és mégis logikusan ezen a
rövid, csak néhány versből álló cikluson belül, a legegyénibb érzésektől a
legáltalánosabb mondanivalóig: az elvesztett szerelem magánya kitárul,
az ember helyébe a pascali végtelen kerül, a boldogtalanság relatív magányát a vigasztalan kozmikus magány váltja fel.
Egy csillaghoz
Tetőtlen éjszaka.
A fölfutó sötétség
nyújtott traverzei között
hullasz előre, homlokig födetlen.
Kiálts, csillag!
Hisz téged tükrözött
a víz, virradatok porában
vándoroltál, sistergett minden lábnyomod
a földfeletti nyárban.
A föld felnyujtja sziklás tenyerét,
hogy hullj, zuhanj beléje,
a fény a sötétségre lép.
Mintha ívlámpa égne.
Kiálts, csillag!
Zuhanj előre!
Zuhannál és nem enged
az ég, sugárral hurkol, visszaránt,
sosem lehet leesned.
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Mennyei gravitáció
kopár hatalma köt meg,
hogy megmaradj csillagnak és
hogy megmaradj öröknek.
Egyre meredekebb az ég.
Zuhansz, szemközt a parttal,
arcod sugár–verését
fölmutatja a víz, a szél, az ég.
Nézed, de nem vigasztal.
A nappal elfedi előlünk a végtelent, de az éjszaka tetőtlen. Az ember
félelmében belekapaszkodik abba, ami végesnek és konkrétnak tűnik a
végtelenben, a csillagba. Könyörög neki: Kiálts, csillag! Hisz téged tükrözött a víz (. . . )A föld felnyújtja sziklás tenyerét, / hogy hullj, zuhanj beléje. De a végtelen törvényeit megszegni, rendjét megtörni nem lehet:
Mennyei gravitáció / kopár hatalma köt meg, / hogy megmaradj csillagnak és / hogy megmaradj öröknek. Hiába minden, az ég egyre meredekebb és az embernek nem marad más, cselhez folyamodik és úgy tesz,
mintha nem neki kellene a csillag, hanem a csillagnak a víz, a szél, az ég:
Nézed, de nem yigasztal. Nem vigasztal, mert amint a végtelen végtelen
és a csillag mindig csalóka és idegen marad, úgy az ember sem hullhat ki
soha sorsából.
A második ciklus címe: Az élők és a halottak, utána zárójelben: (1944).
Ezek a versek már egy nagyon is konkrét élményvilágba ágyazzák a költő
egyéni érzéseit: gyerekkori emlékeit a háború borzalmai, a félelem, bombázások és üldözések szabták meg. Pilinszky János hasonló ihletű vízióira
emlékeztetnek ennek a második résznek megrázó sorai:
Lecsapott kőszilánkok.
Súrolt élüket
nem veri fény, se por. A rémület
arc–oldalak közt befalazva
Kő az elevenben.
Nyitott szemén
üresség. Kő. A tehetetlen
szenvedés nem ismer magára.
De a halottak mellett ott vannak az élők. A bombák és a romok kiirthatatlan, örökre belénk vésődött jelek, de nem tart örökké a borzalmak birodalmában való utazás, mert kiírhatatlan az élet is. Anyád meghalt, mondja
Tóth Judit,
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Por lett, hamu, de mégis visszahoztad.
A jeltelen halálból visszaloptad.
A tízkörömmel támadott öröklét
visszalökött, se csillag udvarába,
se mészgödörbe nem buktál utána,
de csontjaid lobogtak, mini a fáklya,
lobogott ismétlődő ifjúsága
életedben. Vagy. Élni próbálsz.
Kiállni rettentő halála ellen.
A második ciklus két utolsó versének a címe szimbolikus jelentőségű:
Újra szelíd és Visszatérés. Mert aki „élni próbál”, az megtanulja megint a
szelídséget, és tudja, hogy minden változik és nőni kezd (...) és felragyog;
a fogoly pedig visszajön hazájába, az ember a borzalmakból visszatér az
épülő életbe.
Itt kezdődik a harmadik ciklus, melynek Egy másik évszak a címe. Melegebb, emberibb, bizakodóbb hang szól itt az olvasóhoz, az előző két
résztől kissé elütő hang. Az út itt a halálból a feltámadás felé vezet, és a
felvirradó, tisztán ragyogó szerelemhez:
Egy világ ébred itt e virradatban,
emelkedik a nap, a gyönyörűség,
mindörökké ölellek mozdulatlan,
s örökös lesz a nappal, mint a hűség.
Ezen túlmenőleg az utolsó versekben már a társadalomba, az emberek
közé visszakerült ember beszél hozzánk: utcák, közös esti séták, eszpreszszók tűnnek fel előttünk és az utolsó versben egy bányakatasztrófa kapcsán az emberi szolidaritás képét festi elénk a költő.
Ebben a részben Tóth Judit arra törekszik, hogy a maga sajátos stílusának eszközeivel a mai magyar valóságot ragadja meg. Törekvése érdekes,
de az eredmény nem egészen meggyőző: a harmadik rész kevésbé sikerült
az első kettőnél: Tóth Judit költői eszközei, úgy látszik, alkalmasabbak
arra, hogy a magányos ember félelmeit és megfigyeléseit érzékeltessék,
semminthogy az egyén kollektív érzéseiről tanúskodjanak.
Tóth Judit, a szigorú intellektuális költő nem áll egyedül a mai magyar
költészetben. Pilinszky Jánost már említettem, itt–ott Weöres Sándor közelségét is érezzük, például az olyan sorokban, hogy:
Ne legyek én se por, se árny, se csont,
Hullámtalan és léttelen sugárzás
legyek, emléktelen.
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A fiatal költőnő stílusában van természetesen botladozás is, különösen
az utolsó részben, ahol nem mindig képes az egyszerű konkrét tárgyakat
egyéni világával szerves kapcsolatba hozni. Ilyenkor siklanak ki tollán az
olyan erőltetett, „túl szép” vagy „túl érdekes” kifejezések, mint: Koponyák, vacsorák négyszöge vagy: A zsúfolt pár pillanatnyi otthonossága.
Nem véletlen azonban, hogy Tóth Judittal kapcsolatban a modern magyar líra két olyan mesterének nevét említettem, mint Weöres Sándor és
Pilinszky János. Mert Tóth Judit máris sokat ígérő költő. A mai magyar
verskötet-produkcióban ritka az az önfegyelem és szigor, melyet ő önmagával szemben gyakorol. Első kötete megérdemelné az igényes versolvasók komoly érdeklődését; és az igazi értékek iránt fogékony kritika további munkásságát is minden bizonnyal kíváncsian fogja várni.
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BÉRY LÁSZLÓ
Író jelentkezett 297
Sárközi Mátyás: Közel és távolban. Auróra kiadó, München, 1963, 110
oldal.
Tíz novella van ebben a szerény, elegáns kötetben, első jelentkezése a
fiatal írónak a nyilvánosság előtt. Novella? Karcolat, hangulatkép, jellemrajz, álom, minden csak nem szabályos, ismerős műfaj, a hagyományos
előírásokat Sárközi Mátyás játszi könnyedséggel szétfreccsenti. Először
is: a tíz írásban egyetlen szó sincs a szerelemről. Alakjainak legnagyobb
része fiatal, főleg fiú, beszédjük, viselkedésük néha egyszerű, néha hajmeresztő, de egyik se szerelmes, egyik se akar valamit a másik nemtől és
nem hordoz a szívében se jó, se rossz szerelmi emlékeket. Miért kerüli
Sárközi ezt az örök hálás, kifogyhatatlan írás–anyagot? Meg akarja talán
mutatni, tudok én nélküle is boldogulni? Fel tudom építeni a házat enélkül
a malter nélkül is, nem kellenek a megszokott keretek, mércék. Még a
lassan megszokottá (és unalmassá) váló modern szabálytalanságokat is
ívben elkerüli.
Írói egyéniség jelentkezik itt, eredeti, új és olyan tehetség, hogy az
embernek kedve volna megkongatni a nagyharangot: figyeljünk, valaki
jött, rejtélyes és izgalmas dolgokat hoz a podgyászában. Fel sem lehet
tenni a kérdést, hol tanult, ki volt a mestere, mert szemmel láthatóan nem
tanult semmit, de sokkal többet tud, mint amennyit meg lehet tanulni.
Hasonlatokat használ, melyeknek íze sokáig megmarad a szánkban, alakjait két ártatlan mondattal úgy elénk teremti, hogy azok egyszerre különös, de régi ismerőseink lesznek. Érdemes figyelni, milyen gondos és
számító a nevek kiválasztásában, tudja, hogy ez is fontos és itt sem kell
félni a szokatlantól. Milyen biztonsággal bánik a nyelvvel! Egyszerű,
szép, tiszta mondatai engedelmesen simulnak egymáshoz, sehol egy hamis hang, erőlködésnek semmi nyoma. Olyan (hogy mi is hasonlattal éljünk) mint egy népi táncos, akit még nem rontott el a rivaldafény. Színes,
könnyed, de benne van az évszázadok tudása, gyakorlata, kultúrája.
Ez a kis könyv nem kívánja és nem is tűri az őskutatást, de akaratlanul
felidézi Krúdy ízét. Mintha egy fán teremtek volna. Abból óriás lett. Vigyázzunk, figyeljük és szeressük ezt az új hajtást, hogy el ne satnyuljon a
hontalanság olvasóhiányában.
297
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MARTON LÁSZLÓ
Magyar utas Franciaországban 298
Boldizsár Iván: Rokonok és Idegenek. Gondolat könyvkiadó, Budapest
1963, 307 oldal.
A műfajt, bár egészen újnak nem nevezhetjük, megjelenéséhez illő
örömmel kell köszöntenünk, mert az élet és irodalom ezúttal valóban öszszefügg egymással. Az útleírás a mai Magyarországon új műfajnak számít, mint annak számít az utazás is, főleg a Lajtán–túlra. Egész nemzedék
növekedett fel úgy, hogy a világlátás élvezetét kereskedelmi ügynökök,
sportolók és politikusok kiváltságának tudta. A közvélemény érzékenységére mi sem jellemzőbb, minthogy néhány esztendeje a térképek, szótárak, útikönyvek – a világlátás kellékei – nem voltak kelendőek. Példányszámuk és listájuk ma egyaránt megszaporodott és ha a grafikus pesti
kislányt képzel a Westminster székesegyház vagy a pisai ferdetorony elé,
ez a realitásnak és a statisztikai valószerűségnek sokkal inkább megfelel,
mint bármikor. A magyar turisták külföldi útjuk alkalmával meg szerencsére az első szerelem lázában élnek: habzsolják a látni és hallani valókat,
attól tartanak, hogy a sok jóból jövőre nem lesz részük és ugyanakkor
elég szegények – pénztelenek és autótlanok ahhoz –, hogy a vakációt
egyúttal életreszóló kalandnak is tekintsék.
A Gondolat Könyvkiadó Világjárók című sorozata, igen helyesen, csak
élvezetesebbé és tanulságosabbá kívánja tenni a nyugati mézesheteket,
nem pótolni. A ma már sértő jelzőnek számító Bädecker megoldás helyett
tehát egyéniségek egyéni hangú és szemszögű élményleírásait választották. A Világjárók sorozat írói, hogy képletesen mondjuk ki a lényeget –
az olvasónak csak a kezét fogják, nem a fülét vagy a gallérját. A szerzők
szándékai rendkívül változatosak és ráadásul a világ legkülönbözőbb országaiból indulnak a legkülönbözőbb országokba. Így hol a flórára, hol a
faunára esik a hangsúly, hol múzeumokba, hol kocsmákba vezetnek el
bennünket és néha az is elérhetetlennek tűnő egzotikus távolságba kerül,
ami Budapesthez földrajzi és szellemi távolságban aránylag közel esik.
Tisztában vagyok azzal, hogy amíg könnyű olyan magyarra akadni, aki
Marilla éjjeli életét kitűnően ismeri, sokkal nehezebb olyat találni, aki
ebből olvasható könyvet kerekít. Nem szemrehányásként említem tehát,
hogy a sorozatban túl sok a külföldi világjáró és kévés a hazai. Ezen leg298
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egyszerűbben úgy lehet segíteni, ha a magyar írókat minél hosszabb tanulmányútra küldik s minél messzebbre és ha alkalmakként azokat kérik
meg útikönyvek szerkesztésére, akiket a sors – vagy ennek földi ügynöke
– már amúgy is messze vetett.
Boldizsár Iván helyzete annyira különbözik az átlag világjáróétól, hogy
jellemzőnek semmiképpen sem tekinthetjük. Tanuló éveinek egy részét
Franciaországban töltötte, onnan házasodott: tehát, amikor feleségével és
gyermekeivel útrakelt, a házaspárnak egyik fele hazatért. És különbözik
már csak azért is, mert világjárónak, útikönyvírónak is tapasztalt. Éppen
ez a tapasztalat az, amiért a könyvét némi gyanakodással vettem kézbe. A
háború után jelent meg Budapesten a Fortocska című riportja a Szovjetunióban tett tanulmányútjáról. Akkor Boldizsár azt ígérte, hogy ablakot
nyit a szovjet valóságra, hitelesen tudósít a szocializmus építéséről. Magam sohasem jártam a Szovjetunióban, de azért azóta hallottam és olvastam egyet s mást. Ezért gyanítom, hogy a Fortocska ablaka – enyhén
szólva – homályos volt, a szocializmus nem egészen úgy épült, ahogyan
Boldizsár Iván láttatni kívánta. Az utas helyzete nem lehetett irigylésre
méltó és ahhoz sem fért kétség, hogy Boldizsár szeme éles, elméje nagy
befogadóképességű és tolla kitűnő. De ez a szem a kellemetlen látványoktól elfordult, az elme a bonyolultabb magyarázatra szoruló jelenségeken
átugrott, és a toll pedig önként megállt ott, ahol akadályt gyanított.
Nagy kár, hogy ez a – ismét csak enyhén szólva – kényelmes magatartás a franciaországi útikönyv lapjain is ott kísért. Korántsem minden lapon és jellemző módon nem azokon, amelyek a francia élet jelenségeivel
foglalkoznak. Hanem akkor, ha Magyarországra terelődik a beszélgetés.
Boldizsár Iván négy–öt esztendeje járt francia földön. A metzi vonat utasaival azt kívánta például elhitetni, hogy mi sem természetesebb nyugati
útjánál, mi sem nevetségesebb, mint az a gondolat, hogy gyerekeket, hozzátartozókat kell túszként otthonhagyni, párizsi ismerőseinek is olyan
célzásokat tett, amelyekből kiderül, hogy a saját esetét átlagosnak és jellemzőnek tekinti. Ma, amikor ez a prófétai optimizmus mindenesetre közelebb áll a valósághoz, mint az ötvenes évek végén … még ma is jogosnak érzem a kérdést: jó szolgálatot tett–e Boldizsár Iván bárkinek az események ilyenjellegű anticipálásával?
Bizony nehéz megérteni, mi oka volt arra, hogy elfogultságáért ily
hévvel szavatoljon, hiszen a későbbiekben kiderül, hogy feleslegesen aggódtunk, mert a világnak legalább ezt a nyugati felét helyes arányban
szemléli és kedvenceiért még merész állásfoglalásokra is hajlandó. Az
útleírásban sok szó esik székesegyházakról, ultramodern csarnokokról –
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de ezek szomszédságában megpillanthatjuk az algériai munkások nyomornegyedeit is. Az utóbbit akkor vehetnénk rossz néven, ha csak a nyomornegyedekről esnék szó, vagy ezek beárnyékolnák az ország nagyobbik felét, de így minden a helyén van. Az építészet mellett Boldizsár Ivánt
a képzőművészet foglalkoztatja leginkább. Útinaplójából egy Matisse rajz
kapcsán az is kiviláglik, hogy a nyugati művészet mégsem annyira dekadens, mint Pestről látszik, és hogy az alkotóművésznek a kultúrtisztviselő
ellenében is igaza lehet.
Az imént elhangzott megjegyzésekre – úgy érzem – mind az igazság,
mind a szerző képességei és munkája kötelezett. Ezekután zavartalanul
adhatjuk át magunkat, Boldizsár Iván vezetésével az utazás örömének.
Mert idegenvezetőnek egyaránt élvezetes és megbízható. Tágranyílt pupillákkal, gyermeki csodálattal érkezik minden új városba – főleg akkor,
ha már számtalanszor átutazott rajta és nem rontja el kedvünket azzal,
hogy az első percben enciklopédiányi adatot önt a nyakunkba. A tanulás,
az anekdotákban dorbézoló rendszeres városjárás ideje is eljön majd, de
csak később. A tudnivalók közlésére rendszerint beszélgetőtársat választ.
Dolga nem nehéz, hiszen az utat feleségével, két kamasz fiával és kislányával tette meg, rendszerint egy helyi nagybácsi vagy unokatestvér kíséretében. Az asszony franciaországi családja maga is oly széles társadalmi
rétegekben terjed ki, hogy az egyébként elvont szociológiai vagy politikai
kérdések is a család belső ügyeként, az útleírás szerves részeként kerülhetnek szóba. A Rokonok és Idegenek modora időnként platoni dialógusokra vagy ezek voltare-i újraélésére emlékeztet: természetesen pehelysúlyban . . .
Ki mit kérdez, és milyen kérdésre ki válaszol általában, a közlendő
természettől függ. Boldizsár igyekszik mindig olyan helyzetet teremteni,
melyben az olvasó valamelyik utitárssal azonosulhat: hol a gyermeki csodálatú felnőttekkel, hol a kisöreges pesti gyerekekkel, hol a térben visszaugorva azzal a francia családtaggal, akit a magyarok bámulnak, és aki
viszonzásképpen őket bámulja.
A Rokonok és Idegenek egyik legrokonszenvesebb része a párizsi magyarokról szól. Budapesten megjelenő könyveket lapozgatva nem lepődünk meg, ha érthetetlenséggel, irigységgel vegyes kárörömmel vagy a
gyűlölet nyílt kifejezésével találkozunk. Boldizsár Iván még az idős orosz
emigránsokon is tragédiákat gyanító részvéttel pillant végig. Honfitársairól pedig nemcsak szokatlan, de mindannyiunk szamara lényeges dolgokat mond el. Sorait, hazaiak és kintiek okulásául érdemes hosszabban
idézni:
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„… Minden magyarnak az a becsvágya Párizsban, hogy ne nézzék külföldinek, hogy elegyüljön a városban, úgy közlekedjek, lakjon, szeressen
és viszontszeressék, mintha nem volna idegen. Sokan elhitetik Budapesten barátaikkal, hogy ez sikerült nekik, néhányon még önmagukkal is.
Áltatás és önáltatás. Azt hiszem, fölösleges ;s. Párizs és a franciák egyik
bája éppen az, hogy az ember idegenként érezheti jól magát köztük. Nem
fogadják be, de elfogadják. Nem tekintik kizárólagosan idegenforgalmi
élő–tárgynak, tehát fejőstehénnek. … A francia ma már nem érezteti veled, olyan tűrhetetlen távolságot parancsolva, mint a század elején, hogy
külföldi vagy, kedvezőtlen esetben sale météque, piszkos idegen; ma már
kedves veled, vagy mogorva vérmérséklete és az algériai háború helyzete
szerint, de kedvességében is van valami, amitől te mindig érzed, amitől te
érzed, hogy idegen voltál, vagy és leszel, mindörökkön örökké, ámen.”
A diagnózist, talán mert azok közé tartozom, akik magam és mások áltatásától ugyancsak irtózom, szívesen írom alá. De még szívesebben ajánlom mindenki figyelmébe a gyógymódot:
„Aki ez ellen lázadozik, moliére-i figurává szarvazza fel önmagát; aki
elhatározza, hogy ő majd megmutatja, róla senki sem fogja tudni, hogy
idegen, átveszi a kiejtést, ellesi a legnehezebbet is, a félmagánhangzókat,
a politikát polithik-nek ejtheti és teljesen megszünteti a csapi víz ivását,
azt francia környezete jóval kevésbé veszi komolyan, mint egy moliére-i
mellékalakot, és egy kicsit él is a gyanúperrel, hogy valami van a füle
mögött. Párizs, a hedonizmus városa – vélt városa, mint ezt már mondtam
és még sokszor mondani fogom – az idegent sztoicizmusra oktatja, mint
egykor valószínűleg Athén. Add magad úgy, ahogyan vagy. Fogadd el,
hogy olyannak fogadjanak el, amilyen vagy.”
Az érkező számára valóban ez a legfontosabb lecke: a külországban
töltött hetek, hónapok vagy akár esztendők későbbi szájíze, kellemes vagy
kellemetlen emléke az első napok diszpozíciójától függ. A Rokonok és
Idegenek másik tanulsága a hosszabb ideje Franciaországban élőket is
lenyűgözi: a francia családok kohéziójára gondolok. A Marjonc várában,
Bordeaux-ban és Saint Médard falujában játszódó jelenetek szokatlan
érzékletességgel mutatják be azt a huszadik századhoz idomuló matriarchális életformát, amelybe a nem–franciák közül csak ritka halandó nyerhet betekintést.
Szinte sajnáljuk is, hogy az útleírás akkor szakad félbe, amikor számunkra a legizgalmasabbá válik, mert élményeinket a szerző meglátásaival egyeztethetjük. Az egyébként kitűnő szerkezetű könyvnek nem válik
javára, hogy amíg egyharmada Elszász–Lotharingiáról és majdnem két755

harmada Párizsról szól, a tőlünk szellemi éghajlatában is távolabb eső
atlanti partvidékről és az Alpokról oly keveset olvashatunk. Franciaország
középvidéke és az egész mediterrán tengerpart művészi emlékekben és
antropológiai érdekességekben legalább olyan gazdag, mint Északkelet
vagy az Ile–de–France. Boldizsár Iván mintha elbátortalanodnék, amint
nem vállalhatja a bölcs vezető, vagy a könyvekbe nem tekintő naív turista
szerepét. Holott, ha vérmérsékletét és vágyait tekintjük, inkább Délen
érezné otthon magát; az Alpok, vagy a Pireneusok túlsó oldalán.
Szívesen olvasnánk a Világjárók sorozat valamelyik kötetében olasz
vagy spanyolországi naplóját – kivált ha a családi mentőövön kívül a magyarázkodó és mentegetődző, felesleges ideológiai, köteleit is
otthonhagyná.
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MÁRJÁS VIKTOR
Valószínűtlen történet 299
Rónay György: Esti gyors. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1963,
346 oldal.
Rónay György „Esti gyors” című regénye érdeklődést követelő titokzatossággal kezdődik. Egy idős férfi késő éjszaka kopogást vél hallani.
Mintha várta volna, kiugrik az ágyból, meztélláb siet ajtót nyitni, de nincs
ott senki. Úgy látszik, hallucinált. Ahogy körülnéz, látja a kertet, az almafákat, a vadgesztenyét, a virágokat. Fuxiát, nebáncsvirágot, hibiszkuszt,
petúniát, violát, verbénát. A kút zöld lécházikóját, a nyárikonyha hepe–
hupás cseréptetejét. A kert végében az alacsony drótkerítésen túl csillogó
sínpárt. A síneken túl a lombokat, a harmattól csillogó piros és szürke
palatetőket. A tetők alatt, az alacsony töltés túlsó felén orgona, bodza és
elvadult líceum sövényeket. A sövény egy helyen megszakadt, ott zsindelytetős ház áll, kertjében petúniák, verbénák, fuxiák, floxok, óriási dáliák, a karók tetején zománcos üveggömbök. Az idős férfi, hálóingben,
nyugtalanul áll a küszöbén, beteges fényt kerít rá a hold és Rónay közben
50 sorban részletezi, hogy milyen virágok vannak a kertben, a szomszéd
házban, a sövényeken túl és a sínek mögött. A leírás a szöveg kellemes
melódiája ellenére is inkább fotografikus leltár, mint hangulatfestés. Arra
kellett gondolnom, hogy a tárgyias „új regény” botanikai változatával
ismerkedem meg.
Az idős férfi végre visszafekszik. A felesége felébred, a függöny mögötti vaságyban a gyerek dobálja magát, mintha epileptikus roham gyötörné. Aztán minden elcsendesedik, de a férfi nem tud elaludni. Kémleli a
neszeket, figyeli a tehervonat jól ismert dübörgését, tűnődik: ma már nem
jönnek érte. Hirtelen elhatározással újból felkel, Lábujjhegyen átóvakodik
a szomszédos kisszobába. De mielőtt megtudnók, hogy miért, Rónay elmondja, hogy a szomszédos kisszobában a villanynak nincsen kattanója,
úgy kell meggyújtani, hogy a dróton lógó körtét becsavarják a foglalatba.
A porlepte, légypiszkolta huszonötös égő bágyadt fénye végig folyik a
szobán, amely szabálytalan háromszög alakú, téglapadlós zug, ablaka
nincs, csak dróthálós szellőztetője az udvarra. Eredetileg éléskamrául
szolgált, egy ideig az idős Janka nevű húgának a vackai voltak benne két
rozzant útikosárban és három zsákban. A ház tulajdonképpen Jankáé, havi
299
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30 forintért adta bérbe a bátyjának. Megtudjuk, hogy az idős férfi Kerekes
Kálmán, 75 éves nyugalmazott gyógyszerész–segéd, aki a sokkal fiatalabb, szolgáló sorban lévő Julist azért vette el feleségül mert gyereket
okozott neki. Azonközben amíg Kerekes az ajtótól az asztálig ér, sok
minden történik. Például feltámadnak Janka perpatvarai a bátyjával, a
vasutassal, a korábbi bérlővel. Képet kapunk a Kerekesről és a családjáról. A forma nem a „belső monológ”, hanem az írói konferansz a hős háta
mögül. Rónay a regény végéig ragaszkodik ehhez az írói technikához. A
sejtelmesen induló cselekményt megszakítja a színhely pontos és terjengős leírása. A tér után az idő veszi át a főszerepet. Kezdődik a „retour en
arriére”, a visszapillantás a múltba. Szeszélyesen előre, hátra kalandozva,
a különböző idősíkokon felbukkanó epizódok vázlatosak, sokszor csak
később derül ki, hogy mi a jelentőségük.
A múlt most elhallgatott. Kerekes ott ül a sápadt villanyfényben az
asztal előtt. Körülötte irattartók, újságkivágások, előtte egy irka–füzet.
Nagy betűkkel rójja a papírra: Tisztelt Bíróság. Folytatni akarja, de nem
megy. Minden erőfeszítése hasztalan. Reménytelenül matat a papírok
között, végre egy cédulán akad meg a szeme: Felül a balsarkán ez áll:
Fontos! Utána 3 felkiáltójel. Kék ceruzával is alá van húzva. Valamivel
lejjebb ez a szöveg: „Végigvinni, hogy nem tudtam H. P. kapcsolatairól.”
Igen – gondolja –, ez az, végig kell vinni. Visszafekszik az ágyába és altatónak bevesz három valeriánát. – A regény meséje valójában a Tisztelt
Bírósághoz intézett és a címzésnél megtorpant beadvánnyal kezdődik.
Miért kezdi talán már századszor a 75 éves nyugalmazott patikussegéd ezt
a beadványt. Kerekes a háború vége felé egy vidéki patikába került, a
Gyógyszerészek lapjában megjelent hirdetés alapján. A tulajdonos, Szilágyi Ödön és a felesége messzi vidékről, nem régiben kerültek a városba.
Abban az időben a fajvédelmi szempontoknak megfelelően papírokkal
nem volt nehéz patikát találni. Idősebb, nagyon visszavonultan élő, zárkózott emberek voltak. Nem érintkeztek senkivel, mert mint mondták,
Szilágyi beteges. Csakugyan mindkettőjük szemében volt valami fáradt
köd, valami aggódó nyugtalanság. Kerekest gavallérosan fizették, jól tartották és majdnem túlzott udvariassággal bántak vele. Egyszer egy fiók
mélyén egyéb limlomok között öreg, kopott, diák–vonalzót talált. Egyik
oldalán elmosódott algebra képlet, a másikon diák–rigmus: „Isten szeme
mindent lát, – El ne lopd a léniát. – Ha a léniát ellopod, – érte a pofont
megkapod!” Aláírás Silbermann Ödön. V.-ik osztályos tanuló. Kerekes
egyszeriben megértette, hogy szörnyű titkot fedezett fel. Szilágyi „rendezte a papírjait”, de azonos Silbermannal. Ezért a visszavonultság, az örökös
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aggodalom. Dehát miért nem tüzelik el azt a vacak léniát, ö pozdorjává
törné, de ha észrevennék, hogy eltűnt, megriadnának szegények. Jobb ha
elhallgatja, hogy ismeri a titkukat. Kerekes oldaláról nem is fenyegetné
őket veszedelem, ha nem tűnne fel Hohl Péter, a nyilasvezér, aki Kerekesben hajdani diáktársát fedezi fel. A négy évvel idősebb Kerekes az
iskolában védelmezője, patrónusa volt a nyápic Hohl Péternek. Most le
akarja róni a háláját és Kerekesre erőszakolja a barátságát. Hohl folyton
zsidókra vadászik, Kerekest is faggatja, nem tud-e olyanokról, akik bujkálnák, meglapulnak. Kerekes egy gyenge pillanatában kivallja a léniát, a
Silbermann aláírással. Hohl Péter deportáltatja Szilágyiékat, akik elpusztulnak. Kerekes életében ez a fordulópont. A háború után sikerül igazoltatnia magát, de rossz emlékeitől nem tud szabadulni. Különösen mióta az
Eichmann–ügy felkavarta a múltat. Kerekes előbb csak félelmet, később
önvádat érez, üldözési mánia vesz rajta erőt és végül az esti gyors elé veti
magát.
A mese megfelelne egy lélektani regény követelményeinek, ha a történet hihető lenne. De Rónay nem tudja azzá tenni. Elfogadhatatlan, hogy
Szilágyi, akinek mint az üldözött vadnak, természetes állapota a félelem
és az óvatosság, megőrzi és használja a leleplezéssel fenyegető vonalzót.
Arra sincs meggyőző magyarázat, hogy Kerekes, aki rokonszenvet érez
Szilágyiék iránt, miért juttatja őket harag, kényszer és érdek nélkül a nyilasvezér kezére. Érthetetlen, hogy Kerekesben nem az események után,
hanem 15 év múlva, az Eichmann–ügy kapcsán ölt drámai arányokat a
lelkiismeretfurdalás. A jellemábrázolás egyébként az egyik vonalon elnagyolt, felszínes, sok mellékalak olyan mintha kétes értékű népszínművekből kerültek volna elő. A regénynek nem a szerkezeti anarchia, hanem a
valószínűtlenség, a lélektani megoldatlanság a gyengéje. Rónay ügyesen
forgatja az idő kaleidoszkópját és mint kitűnő elbeszélő érdekessé tudja
tenni a részleteket, de nem tud megküzdeni az „egésszel”, azzal, hogy a
történet mesterkélt és hogy Kerekes, a főszereplő ellenszenves, érdektelen
figura. Rónay írói értéke az érzékeny, színes, kifejező stílus. Kár, hogy
itt–ott modoros és néha (érthetetlenül) közönséges.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Braque kiállítás Münchenben 300
Kinn, az épület előtt a falragaszokon, csak a névaláírását látjuk ölesre
nagyított betűkkel. Braque-ra is áll, amit Picasso-ról mondott egy műbíráló: a szignója külön grafikai alkotás. Az egyenlőtlen, kicsit tántorgó
nagybetűkben, a merészen odakanyarított „G”-ben, abban, ahogy az
„e”betű alsó szára bohókás artisztikummal megtörik, már ott van valami
Braque lírájából, súlyosságából, szerkesztő–elemeinek kiegyenlítettségéből. Belépve a Haus der Kunst csarnokába, azután szembenéz velünk maga a festő. Fényképe majd kétméteresre nagyítva feszül a falon: végtelenül rokonszenves, jellegzetesen francia fej. Művészfej. Nemsokkal halála
előtt készülhetett a kép – talán még 1963 nyarán. Egy 81 éves, ősz férfi
néz ránk, nagyon fiatal és nagyon okos szemekkel.
További négy–öt lépés és kitárul előttünk Braque életműve. Nagy kiállítás, de nem fárasztóan, lehengerlően sok. Pár évvel ezelőtt a londoni
Picasso–bemutatón, az utolsó termekben már csak vánszorgott a látogató;
a falakon háromsorosan lógtak a képek, az ember szeme káprázott. A
Münchenben most kiállított 283 Braque–mű: festmények, grafikák, egy
gobeline és néhány apró szobor azonban tökéletes keresztmetszetet nyújtanak. A válogatás, az angol Douglas Cooper munkája, átfogó, sokrétű és
ízléses. A művek útján végigkísérhetjük Braque fejlődését. Az argenteuili
szobafestő fiának első itt kiállított képe 1902-ből való. Már járt ekkor esti
szabadiskolába, Le Havre-ban és a párizsi Montmartre-on. Leszolgálta
egyéves katonaidejét, és beiratkozott az Académie Humbert-re. Ott már
magasabb mércét állítottak. Braque a század elején az impresszionisták
stílusában festeti, kicsit Cézanne hatása alatt, pointilista beütésekkel,
élénk színekkel, a festék odahazulról hozott alapos ismeretével. A francia
fővárosban akkortájt alakult a „fauve”–csoport és Braque lelkesen csatlakozott hozzájuk. Hogy festettek a fauve-ok, Matisse, Dufy és a többiek?
Nem szenvedhették az impresszionizmus finomságait. Elnagyolt formák,
vad színek tűntek fel képeiken és sok–sok érzelem. A fauve-ok, a „vadak”
azután csillapodni kezdtek. Braque és barátja, Picasso feltalálják a kubizmust, ezt a végtelenül nyugodt, leegyszerűsített és intellektuális festői
irányzatot. Braque volt az első, aki kubista képet állított ki. A müncheni
kiállításon több termet betölt e periódusa. Nyugodtságukban dinamikus,
halványbarna, zöldes, lilás tónusú képek. A „L'Estaque-i házak”, a bázeli
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képtárból, a híres hangszeres csendéletek közül több, a „Normandiai kikötő” a new yorki Chrysler–gyűjteményből. Majd a kollázsok következnek.
A „papier collé” technikáját 1912-ben találta fel Picasso és Braque. Viszsza a realitáshoz, ha csak a kubista kompozíció részeként is. Cigarettás
dobozok, tapétadarabkák tűnnek fel, szervesen a kép szerkezetébe simulva. Braque ekkoriban szerette meg az ovális képformát is. 1928-ban már
nem így fest A gitáros, gyümölcsös csendéleteken kikísérletezett erős
színek, természetesen torzított formák, a költőiség, egész életén végigkísérik. Az emeleti helyiségekben még megcsodálhatjuk rézkarcait és litográfiáit is és az apró, archaizáló bronzokat. Élete vége felé egyre egyszerűsödött a művészete. Az utolsó két évben a tengerpartot járta,
szépformájú köveket keresett, abból rakott össze kettőt–hármat szobornak.
21 múzeum és 54 magángyűjtemény képeiből alakult ki ez a müncheni
kiállítás, amely méltó a 20. század egyik legnagyobb képzőművészéhez.
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SZENTE IMRE
Finnországban 301
„Inkább kesä, mint yliopisto” (inkább nyár, mint egyetem; kesäyliopisto
annyi, mint nyári egyetem) – mondta dán diáktársam, az egyetlen Dániából, aki részt vett az északi országok egyetemistái részére Tamperében
rendezett finn nyelvi- és kulturális tanfolyamon. Húszan jöttünk össze,
jórészt ösztöndíjasok; csak egy hatvannyolc éves, de igen fürge és vidám,
stockholmi asszony, Greta vett részt a maga költségén. Hárman jöttek
Norvégiából, a többi Svédországból. Mégis csupán egy volt köztünk svéd
anyanyelvű, a többi Uppsalában, illetve Stockholmban tanuló diák, svédországi finn családok gyermekei, akik hibátlanul beszéltek finnül, az iskolában pedig ugyanolyan tökéletes (vagy még tökéletesebb) svéd nyelvtudásra tettek szert. Jórészt a Tornea folyó völgyében laknak a szüleik,
Svéd- és Finnország határán. Kétnyelvűségük birtokában, két kultúrában
gyökerezve, de egyikbe sem beleragadva: ideális emberanyag a jövendő
Egyesült Európa számára.
A „svédek” közt három észt és két magyar menekült is részt vett a tanfolyamon, a harmadik magyar a norvég különítmény tagja volt.
„Inkább kesä, mint yliopisto” – a folyton szójátékot faragó „Tanskan
poika” (Dánia fia) gúnyolódása nem volt egészen jogosult. Eléggé sűrített
volt a program, négy előadás naponta, aztán az otthoni felkészülés a nyilvános szereplésre (finnül!), valamint a hétvégi tanulmányi kirándulások
szakavatott vezetőkkel, mindez bizony munka volt: yliopisto, ha körülvette is ragyogásával, szépségével, szórakozásaival a kesä, a finn nyár.
Minket persze nem vizsgáztattak a végén, mint a nyári egyetem többi
resztvevőjét (Kb. 1 600 diák tanult a tamperei főiskolán a múlt nyáron
nyelvi—irodalmi,
matematikai—természettudományi,
politikai—
gazdasági kurzusokon); mi afféle díszvendégek voltunk. A finnek még
nem tértek napirendre afölött, hogy idegenek tanulják a nyelvüket, mint
az angolok. Gondoljuk csak el, ha Magyarországra érkezett volna húsz
nyugati a magyar nyelv megtanulásának a szándékával! S mi nemcsak
tanultunk: mi már tudtunk finnül, a torneodaliak tökéletesen, mi, többiek
több–kevesebb ügyességgel forgattuk fáradsággal szerzett szókincsünket.
Ezt meg kellett csodálni, és csodáltatni. Legalábbis a hivatalos közegek
így érezték. Magánál a finn népnél azonban nyoma sem volt ennek a lelkendezésnek. Ők természetesnek vették, hogy anyanyelvükön szóltunk
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hozzájuk üzletben, piacon, vonaton; nekik a nyelv a finn, ezt tudni természetes, nem tudni hiányosság.
A finnek nyájas udvariassággal fogadják a vendéget, akár nyugatról,
akár keletről jön, de mindig az öntudatos házigazda nyugodt fölényével,
valami hűvös különállással. Ez a magatartás olyan nemesen egyszerű,
hogy a látogató is azonnal beletalál a hangnembe, közben azonban nem
tagadhatja meg csodálatát ezektől a tagbaszakadt, sötétszőke, szélesarcú,
parasztmarkú óriásoktól – általában ugyanis ilyenek fogadják a vendéget,
ilyen a köztársaság elnöke, és ilyen Tampere város polgármestere is –,
akik éppúgy megállják helyüket a konyakospohár mellett és a szaunában,
mint a tárgyalások hetekig tartó huzavonáiban. Apáik századokon át birkóztak a mostoha természettel, fukar földjükkel, a medvékkel és farkasokkal, a mai nemzedék összemérte erejét az orosz medvével, és töretlen
gerinccel, tapasztalatokban gazdagodva került ki a harcból, mely ma is
folyik, bár más eszközökkel, a kölcsönös respektus és gyanakvás jegyében. S amit a két zord hatalomtól, a természettől és Moszkvától kicsikartak: a növekvő jólétet és az emberi szabadságot, minden hivalkodás nélkül, de nem titkolható büszkeséggel mutatják meg a látogatónak.
Ha a látogató történetesen magyar, s ráadásul menekült, nem tudja,
minek engedjen nagyobb teret szívében, örömének-e vagy fájdalmának és
irigységének. Örömének egy jóravaló, rokonszenves nép, méghozzá testvérnép boldogulásán; fajdalmának és irigységének, ha összehasonlítja a
két testvérnép sorsát. Miért nem lehet ez így nálunk is? Legalább így?
Ezt a legalábbot csak addig tartja meg kérdésében, míg kívülről nézi a
finn világot, Nyugat szemszögéből. Mihelyst Finnországba teszi a lábát,
rögtön elfelejti. Mert utazzék bármerre Európa szabad országaiban, sehol
sem lesz akkora élménye a szabadság, mint éppen itt, ahol pedig megvannak a látható korlátai. Elutazásom előtt anyám aggódva írta: majd egyszer
csak áttévedsz a keleti határon! A dán borbély Koppenhágában, mielőtt
hajóra szálltam, azt mondotta, hogy ő az én helyemben nem merne Finnországba utazni. Úgy látszik, nyugaton is, keleten is az él a kisemberek
tudatában, hogy ha nem is csatangol ma orosz katonaság Helsinki utcáin,
valahol azért ott van, nagyon közel, és rávetheti kezét ellenségeire. Lehet
is ebben valami népi bölcsesség, de csak annyi, mint a római polgár fejcsóválásában, hogy ő bizony nem lakna ott Szicíliában, az Aetna tövében.
Pedig dehogy nem lakna, hisz ott is éppen olyanok teszik nyugodtan dolgukat, hajtják álomra a tejüket, mint ő. Úgy látszik, az Aetna csak messziről olyan félelmetes, Közelről csak szőlőhegy. De azért nem veszélytelen.
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Politikai pártok és nézetek szabad versenye, önálló gazdasági tervezés,
szabad egyéni vállalkozás, vallás–, sajtó–, gyülekezési szabadság: „kegyes istenimtől kérjek-e többet?” E sok előny mellett igazán eltörpülnek a
hátrányok: hogy a finn külpolitika kötve van egy bizonyos irányban (melyik nincs ma kötve?), hogy vannak bizonyos előnytelen gazdasági kényszerszerződések, jóvátételek (még mindig!), hogy a belpolitika is, minden
szabadsága ellenére, nyomás alatt van, ami pl. az elnökválasztáskor nyilvánvalóvá vált. A legrosszabb természetesen a bizonytalanság érzése: a
keleteurópai kis népek, főleg pedig a balti államok, a rokon észtek sorsa
időnként rossz sejtelmekkel töltik el a finneket. Föl–fölhangzik egy–egy
Cassandra–kiáltás a belső éberség fönntartására, mint másfél éve a szociáldemokrata párt érdemes veteránjának, Tannernek félhivatalos nyilatkozata egy nyugati újságban, melyben meggyőződésének adott kifejezést,
hogy az oroszok nem tettek le Finnország bekebelezéséről, csak jó alkalomra várnak. Tanner neve s különös módon a szociáldemokrata párt is
vörös posztó a szovjet vezetők szemében. E párt uralomra jutása ugyanis
fokozottabb nyugat felé tolódással járhatna, minthogy a skandináv országokban erős, kormányzó szociáldemokrata pártok vannak.
Tanner nyilatkozatát az oroszok felháborodással fogadták, de a finn értelmiség széles körei is apolitikusnak, ártalmasnak bélyegezték. Meglepő
e körök zárt tömörülése Kekkonen és az un. Paasikivi–politika mögött. A
menekült „pustanpoika” (puszta fia – így nevezgettek néha tréfálódzva)
nem állhatta meg, hogy ne tegyen néhány próba–döfést e fal körül, bár
tudta, hogy ez egy kicsit a vendégjoggal való visszaélés. De erre az udvariatlanságra kíváncsiságán kívül az is ingerelte, hogy a vendéglátók is
tettek kicsinylő és rosszalló megjegyzéseket a magyar forradalomra („érdemes volt?”), mintegy azzal a vállveregető hátsó gondolattal, hogy, látjátok, mi tudjuk, hogyan kell bánni az oroszokkal. Az ilyen rokoni piszkálódásokból azért nem lett harag, de észrevettem, hogy tanfolyamunk vezetője láthatóan megkönnyebbült, mikor visszaléptem a magyar problémák
nyilvános ismertetésétől. (Magánbeszélgetésekben annál többször előkerültek.) A mai finn értelmiség zöme nem ellenzéki; belső meggyőződésből támogatja a kormányt, jobban mondva az elnök politikáját. Imponáló
magatartás, bár nagyobb távlatokban megvannak a veszélyei is.
A Paasikivi–elképzelés, Kekkonen politikája éppen ebben a finn értelmiségben találta meg legerősebb politikai bázisát. Az értelmiség elnevezés itt a legtágabb értelemben veendő: nemcsak tanárok, tanítók, közgazdászok, jogászok, egyetemisták tartoznak bele ebbe a nemzetpolitikai
öntudattal rendelkező értelmiségbe (a papok jórészt ellenzékiek, az orvo764

sok, technikusok általában nem politizálnak), hanem a finn irodalom óriási olvasótábora. Tudnunk kell, hogy sehol a világon nem jelenik meg oly
sok könyv, akkora példányszámban a lakosság számarányához viszonyítva – mint Finnországban. Itt a könyvvásárlás nemzeti szokás, a nemzet
valóban irodalmában él, az irodalom pedig a nemzetből táplálkozik. Mi
magyarok ezt jobban értjük a nyugatiaknál, mert nálunk is – legalább
kezdeteiben – kialakult már nem egyszer, s talán most megint kialakulóban van valami hasonló. Csakhogy nálunk sokkal nehezebb dolga van az
irodalomnak, ha valóban a nemzet tükre és fáklyája akar lenni. Minket
annyiszor és oly gyors egymásutánban cibált meg a történelem, hogy nem
értünk rá magunkra és sorsunkra eszmélni. Különben is jobban szeretjük
az illúziókat a valóságnál; a szabadságharcot is szívesebben nézi még
mindig a nemzet Jókai tükrében, mint Móricz Zsigmondéban, 1956–os
megmozdulásunk pedig túlságosan rövid volt ahhoz, hogy érvényre jussanak benne lelki energiáink s így nemzetté ötvöződjünk benne a szó modern értelmében, vagyis hogy önismeretünk és helyzetünk ismerete általánossá váljék. Irodalmunk – még a népi sem – jutott el a parasztsághoz.
Talán Illyés Gyula, Németh László most már mégis csak eljut - európai
kerülővel.
A finn irodalom sokkal nagyobb mértékben belső tenyészető, mint a
magyar. Ez áll még a költészetre is, pedig annak csápjai sokkal érzékenyebbek a külvilág ingereinek a felvételére. De a nyelv erős korlátjának
bizonyult, s valami különös műfordítói hanyagság következményeképpen
az európai újítások – szimbolizmus, szabad vers és egyéb formabontó
törekvések – csak jó néhány évtizedes késéssel érkeztek meg Finnországba. Akkor is csak gyenge és szűk körökben gyűrűző hullámokat vetettek.
Még a huszas évek fiataljai, a „tűzhordozók” (tulenkantajat), az Európa
felé ablaknyitogatók legjobbjai, Uuno Kailas is hamar visszatért a klaszszikus hagyományokhoz. A mai modernek, a legfiatalabbak már lépést
tartanak európai kortársaikkal, ezt azonban belső árvasággal, otthontalansággal fizetik meg, ami itt, az általános olvasottság hazájában sokkal nagyobb áldozat, mint nyugaton, ahol mindenkinek egyformán kijár a tömegek közönye. A fiatalok lelki árvasága paradox módon talán a magyar
költészetben – s gondolom a lengyelben – a legkisebb, tudatos alkotómunka és önként vállalt fegyelem egyesíti itt a fiatalokat az idősebb írónemzedékkel s mindkettőt a nemzet élniakarásával. A finn irodalomban
sokkal erősebb a nemzedékek elkülönülése. íme, ebben is jelentkezik az
intelligencia „kormánypártiságának” árnyoldala.
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Előnyei azonban sokkal szembeötlőbbek. Az író, ha egyszer megnyerte
népe szívét – s ezt nem kell kerülő utakon, ámítással megkísérelnie –,
honját lelheti a hazában. S nemcsak halála után, mint a múlt század harmadik negyedében tevékeny finn Csokonai, a tragikus sorsú zseni,
Aleksis Kivi. Hanem most és még fiatalon, mint a negyvenhárom éves
Väinö Linna.
Egy vasárnap délután Linna fogadott bennünket hämeenkyröi otthonában, Tampere városától kb. 5 km-nyire. A főúttól még vagy három km-t
ugrált, imbolygott velünk az autóbusz a keskeny bekötő úton, erdők–
mezők között, míg végre megállt egy lankásan domborodó rét és a lejjebb
kékellő tó nádas partja között. A pirostetejű új családi házból - a régi egy
éve leégett: villám ütött bele – már jött is elénk a házigazda, s sorban
kezetfog velünk, ahogy kiszálltunk. „A széna már karón szárad, a gazda
ráér” – invitált befelé. Ez a tagbaszakadt, napbarnított férfi Finnország
legolvasottabb írója. Híres könyve a Tuntematon sotilas (Az ismeretlen
katona) valóságos népkönyv lett hazájában, amellett világhírre is emelkedett. Linna a finn sorslátásnak, annak a finn józanságnak, amely annyira
az egységesség erejével hat a külső szemlélőre, ideológiai atyja. Täällä
pohjantähden alla (Itt, az északi sarkcsillag alatt) című hatalmas trilógiája
a finn történelem száz évének és a finn társadalom belső alakulásának
felvázolása, a filozófiai, politikai és az erkölcsi következtetések levonása.
Míg felesége – derék, kerekded szőke asszony, ő is népi típus – a kávét
főzi és a szendvicsekkel, süteményekkel bajlódik, mi a nappaliban ülünk
és a házigazdát beszéltetjük, „mi a véleménye…egyszerű, együgyű kérdéseket téve fel, mint az már ilyenkor szokás. Linna komótosan, póz nélkül
felelget, mint aki nagyon megszokta már az interjút és a körbebámultatást. Közben hosszú koporsószeg^cigarettákat szí, olyanféléket, mint a
Honvéd volt. Most járt rövid látogatásra Magyarországon, az írószövetség
hívta meg – meséli, mikor megtudja, hogy magyarok is vannak a társaságban. Hát, sokat nem láthatott, nem volt idő részletesebb körülnézésre.
Dobozyt emlegette és Németh Lászlót, akinél járt is a szokványos balatoni kirándulással kapcsolatban. Illyés éppen nem volt otthon, de különben
is azt mondták neki, hogy ő morózus ember és nem kedveli a látogatókat
(?). – Búcsúzóul valamennyien a Tuntematon sotilas egy–egy dedikált
példányát kapjuk. Az udvaron az író négyéves fiacskája, kis vasgyúró az
is, egy hosszú póznával és háromkerekűjével veszkődik, s csak úgy berregteti közben a fogai közül, hogy „perkele” (ördög – szitokszó). Pedig
még nem olvashatta apja könyvét, amelyben ez a szó szerepel a legtöbbet.
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Hämeenkyrö másik nevezetes lakóját, Frans Eemíl Sillanpää-t is láthattuk pár km-rel távolabb fekvő tanyáján. Gyermekei és unokái egyébként, akiknek körében a 75 éves Nobel–díjas író, a finn irodalom patriarchája él, nem nagyon engednek közelébe kíváncsi turistákat. Szerencsénk
volt, hogy az öreg maga is meglátott bennünket, s jött elő házisapkájában,
a vén Tolsztojra emlékeztető muzsik–öltözetében, lengő szürke szakállával, és nagy galantériával, mégnagyobb hanggal, széles mozdulatokkal
adta meg beleegyezését látogatásunkhoz. Egy karosszéket tolt alája az
egyik unokája ott az udvaron, az öreg beleült és azonmód nótázni kezdett,
kezével kisérve a taktust, időnként ránkpillantva félszemmel, de láthatólag nem sokat törődve velünk, akik kicsit távolabb csoportban megálltunk, megrendülten ekkora szellem ilyen romjai láttán. Néhányan közülünk legyőzve elfogultságukat fényképezni kezdték minden oldalról, köszönetüket egy biccentéssel viszonozta, s közben változatlanul danolt
tovább. Hamarosan búcsút vettünk. „Részemről a szerencse!” – hajolt
meg színésziesen. Miután beballagott a házba, leánya elmondta, hogy
állandó mámorban él, csak ilyen állapotban tudja elviselni önmagát, s
elviselhető környezete számára. Keserűsége ilyenkor iróniává, pózzá enyhül.
Sillanpää tragédiája az írói véna elapadása. Harmincegy éves korában,
1919-ben megírta, szinte hónapok alatt öntve ki magából mesterművét, a
Hurskas Kurjuus-t (Jámbor nyomorúság), az ezután következő tizenöt
évben egymás után jelentek meg nagyszerű novellái, realista regényei,
köztük a világhírre szert tett Silja című, mely lélektani remekmű is egyben. E műveinek alapján 1939-ben, közvetlen a téli háború küszöbén kapta meg a Nobel–díjat, részben a világ szimpátiájának kifejezéséül a finn
ügy iránt. A két háború lelki megrázkódtatásait sohase heverte ki teljesen.
Írt még ezután is, de a lelkiismeret, a belső elégedetlenség mardosásai elől
fokozatosan a korán magára vett öregségbe és az alkoholba menekült. A
finn karácsonyestének azonban mindmáig a legnagyobb eseménye
mimden évben, hogy a nagyapó a rádióban elmondja gyermekkorának
valamelyik emlékét.
Hadd szóljak még egy élményemről: a finn építészetről. Akárhonnan
érkezik is az ember, észre kell vennie. Megcsodálásra, tapasztalatok gyűjtésére sokan jönnek ide minden országból fiatal építészek. E művészetnek
itt nemcsak egy–két, világhírre szert tett nagy neve van: az ismeretlenek
és fiatalok, a kísérletezők alkotásai is beletartoznak a finn építészet harmonikus egységébe. Az embernek az az első benyomása – és ez bizonyára meg is felel a valóságnak –, hogy Finnországban semmit sem építenek
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csak úgy vaktában, és egy terv elfogadásában nem az olcsóság a döntő
szempont. Ahogy az író szava többet nyom itt a latban, mint másutt, éppúgy a művész tekintélye is elég súlyos, kritikája elég hatékony ahhoz,
hogy ne jöhessenek létre a természetet és a műértő szemet sértő kontármunkák. Vagy ha mégis létrejönnének, oly erős a felzúdulás ellenük,
nemcsak a választott kevesek, hanem az intelligens közvélemény részéről
is, hogy magvuk szakadása szinte biztosítva van. Persze túlzás volna azt
állítani, hogy az egész finn nép az ízlésnek – főleg a modernnel, szokatlannal szemben – ilyen magas fokán állna. De az igazi művészeket támogató középréteg olyan erős, hogy egyaránt felveheti a küzdelmet a közönséges tömegízléssel és a gyökértelen túlzásokkal. Akár az irodalomban.
Alvar Aalto itt nagy név. Próféta a maga hazájában, de ismert az egész
világon is. Kezenyoma Finnországnak szinte minden városán meglátszik:
az egyik helyen egész városrészt komponált meg harmonikus egységben a
régivel és a körülvevő tájjal, másutt csak egy–egy palotát, középületet
vagy lakóházat illesztett bele hallatlan merészséggel valahová, de mindig
a zseni biztos szemével. Alkotásai szinte természeti tünemények, olyan
magától értetődő, hogy ott vannak, ahol vannak, és olyanok, amilyenek.
De a tanítványok, jórészt fiatal művészek, alkotásait is méltán csodálja
a látogató. Orivesi hatalmas körtemploma egyben amfiteátrum is, hajó is:
orrát magasra emelve úszik a táj szelíd hullámain; körülötte a tér és a házak karéja mintha az egyre szélesebben gyűrűző víz lenne. Tampere közkórháza viszont olyan, mint egy hegycsoport: gerincek és csúcsok játéka.
Ahogy körbejárod, egyre fordul a kép, új arculat tárul eléd, mintha fekete–fehér felületek, melyek a ritkás fenyők és nyírfák közül tűnnek elő, az
Alpok havas csúcsai közt járnál. Fokozzák ezt az érzést a hatalmas ha
közvetlen közelből, a tér felől nézed; ha távolabbról, akkor a hosszanti és
a harántvonalak játékában gyönyörködhetsz; de akármilyen messziről
nézel is vissza a városra, a hatalmas középső épület mindenhonnan szemedbe ötlik, akár egy hegy jellemző tömbje.
Ezt a képet viszi magával a gyorsvonaton távolodó utas, ezt rakja el
emlékei közé, mint egy képeslapot, hogy később bármikor elővehesse, ha
majd sivár ködös–esős teleket tölt egy szürke és lapos városkában. Jó lesz
elővenni, megnézegetni akkor Koli zöldkoszorús szikláit, alatta a mesebeli kékségű tóval, a tavon úszó, nyírfával fűtött játék–gőzhajóval, míg el
nem fogynak a színes nyári képek az utolsóval: Turku kikötőjével, amelyre a lassan kiforduló, a vizet habosra verő stockholmi hajóról néz vissza
az ember, s ahogy a város mégegyszer felsorakoztatja előtte sok tornyát,
az utas úgy érzi, mintha nem is a vízen, hanem a térképen hajózna, úgy
768

látja maga előtt Suomi délnyugati csücskét, amely lassan belevész a leszálló est páráiba.
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K1BÉDI VARGA ÁRON
Párizsi szüret – 1963 302
Simone de Beauvoir: La force des choses (Gallimard)
Julien Green: Partir avant le jour (Grasset)
Jean=Edern Hallier: Les aventures d'une jeune füle (Le Seuil)
Simonne Jacquemard: L’Orangerie (Le Seuil)
Gérard Jarlot: Un chat qui aboie (Gallimard) Prix Fémina
Armand Lanoux: Qand la mer se retire (Julliard) Prix Concourt
J. M. G. Le Clézio: Le Procés=Verbal (Gallimard) Prix Renaudot
Françoise Mallet=Joris: Lettre á moi-měme (Julliard)
Clara Malraux: Le bruit de nos pas, I. A.pprendre á vivre (Grasset)
Renée Massip: La běte quaternaire (Gallimard) Prix Interallié
Henry de Montherlant: Le Chaos et la Nuit (Gallimard)
Marcel Moreau: Quintes (Buchet=Chastel, 1962)
Saint=John Perse: Oiseaux (Gallimard)
Anne Philipe: Le temps d'un soupir (Julliard)
André Pieyre de Mandiargues: La motocyclette (Gallimard)
Marcelin Pieynet: Paysage en deux (Le Seuil)
Bertrand Poirot=Delpech: L'envers de l’eau (Denoël)
Christiane Rochefort: Stances á Sophie (Grasset)
Nathalie Sarraute: Les Pruits d'Or (Gallimard)
Jean=Paul Sartre: Les Mots (Gallimard)
Philippe Sollers: L'Intermédiaire (Le Seuil)
Nicole Vedres: L'Hotel d'Albe (Gallimard)
Roger Vrigny: La Nuit de Mougins (Gallimard) Prix Médicis
Az elmúlt esztendő francia irodalmi termését mennyiségben és részben
minőségben is gazdagnak nevezhetjük. Igaz, hogy a kritika nem sok új
tehetséget avatott, nem sok eddig ismeretlen névre hívta fel a figyelmet;
több neves író jelentkezett azonban jelentős új könyvvel és nem egy fiatal
szerző bizonyította be új munkájával, hogy a hozzá fűzött remény, az
„előlegezett bizalom” nem volt alaptalan.
Különös véletlen, hogy azok között az irodalmi alkotások között, melyek 1963-ban nagyobb sikert arattak, meglehetősen nagy számban találunk önéletrajz-jellegű írásokat. Egyesek múltjukról számolnak be, mások
korrajzot adnak, ismét mások pedig, úgy látszik, életüknek egy olyan
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pontjára érkeztek, ahol az önvizsgálat, a múlt összegezése és felszámolása
benső szükségszerűséggé vált.
Emlékirattal kezdődik és zárul az elmúlt esztendő francia irodalma: az
egyik legelső jelentős irodalmi eseményt Julien Green gyerekkori emlékei
képezik és december 30-án jelent meg Sartre legújabb írása, melyben
ugyancsak gyerekkorára pillant vissza.
Julien Green rajongói ez alkalommal sem fognak csalódni; gyerekkorát ugyanazokkal a titokzatos színekkel ecseteli, ugyanabban a különös
egyéni hangnemben idézi fel, mely legjobb regényeit jellemezte. A gyermeki világ rejtélyeit a felnőtt Green nem próbálja megmagyarázni és eloszlatni, ellenkezőleg; ez a titokzatosság beleolvad a Greenre mindig jellemző metafizikai félelmek világába, a két, „felnőttek” szemszögéből
nézve, irreális világ összefolyik. Puritán amerikai anyja érthetetlen és
éppen ezért varázserejű szavakat suttog a csak franciául tudó gyerek fülébe, tőle örökli az író a szomorúságot, a rettegést, a szexuális félelmeket. A
szigorú vallásosság, a bűntudat és a heves élnivágyás állandó és éles feszültséget váltanak ki és ez a feszültség képezi Green minden jelentős
munkájának sajátos és a részleteket szervesen összefogó erejét.
Sartre világképe nem kevésbé egységes, mint Greené, de annak szöges
ellentéte. Sartre tudatosan, a felnőtt szemszögéből vizsgálja gyerekkorát.
Green abban a metafizikai rettegésekkel telített világban otthonos, mely
ellen a humanista Sartre felveszi a küzdelmet. Magát választja, a saját
felelősségét keresi és múltjában is a választások precíz emberi sorozatát
kutatja fel. Pontos, rövid mondatokat ír, olyfajta tömény iróniával, melyet
legnagyobb elismerésképpen voltairei iróniának neveznek a franciák, és
írásait férfiasan komoly humanista hitvallással zárja le. Ezzel az emlékirattal Sartre érzésem szerint egyik legjobb munkáját írta meg: megtalálta
megint azt a sűrített, szenvedélyes stílust, mely az utóbbi évek során
gyakran hiányzott prózájából.
Nem annyira önéletrajznak, mint inkább vallomásnak nevezhetnők azt
a könyvet, mellyel Trangoise Mallet–Joris lepte meg olvasóit. Mallet–
Joris egy fiatalabb nemzedék képviselője, néhány elég nagysikerű, szellemében modem, de technikájában hagyománytisztelő regény szerzője. Új
munkája nem regény, hanem önvallomás; egy regényíróé, aki elvált aszszony és négy gyermek anyja, és aki most a papíron nem mások életét
követi, hanem saját élete értelmét szeretné felkutatni és rögzíteni. Igaz,
hogy a vállalkozás arra enged következtetni, hogy az írónő lelki krízisen
ment át és az írástól várja szubjektív problémáinak objektíválódását; erre
a krízisre mutat talán az is, hogy a könyv Isten felé való fordulással, ha
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nem is egészen megtéréssel, fejeződik be. Ugyanakkor azonban egy rokonszenves, egészséges asszonnyal ismerkedünk meg, aki megveti a modern intellektuelek meddő nonkonformizmusát és aki csak ritkán és nyomós okokból nyúl a cinizmus és az irónia fegyveréhez. Mallet–Joris új
könyve inkább emberileg rokonszenves, mint irodalmilag jelentős alkotás; kvalitásai ellenére sem sorolhatjuk az elmúlt év legkimagaslóbb teljesítményei közé.
Nagyobb port vert fel Anne Philipe, a 36 éves korában elhunyt Gerard
Philipe özvegyének férjéről szóló visszaemlékezése. Az önéletrajz jellegű
írások tavalyi széles skáláján belül ez a könyv megint új színt, új hangot
jelent. Anne Philipe a halálon túlról idézi vissza férjét, állít irodalmi emlékművet a nagy színésznek. Megrázó nyelven szól a szerelemről, a szép
közös emlékekről, a szenvedésről és ugyanakkor általános érvényű példát
mutat: megtanítja az olvasót arra, hogy hogyan lehet a halállal élni, egy
szeretett lény halála után az életet folytatni.
Anne Philipe könyvén kívül két másik olyan munka vonta magára
1963-ban a figyelmet, melyet híres alkotók mellett, vagy árnyékában élő
nők írtak: tavaly jelent meg Clara Malraux önéletrajzának első és Simone
de Beauvoir önéletrajzának egyelőre utolsó része.
Clara Malraux húsz évig volt André Malraux élettársa; Malraux tisztelői azonban csalódni fognak, amikor volt feleségének emlékiratait kezükbe veszik. Ebben az első részben az írónő ugyanis főleg gyerekkori emlékeiről számol be. Tudatos intellektuel, lelkes emancipált asszony, bár kissé naivabb, érzelgősebb és tehetségtelenebb, mint Simone de Beauvoir:
körülbelül ilyen képet kap róla az olvasó. Kortörténetileg emlékiratai tulajdonképpen csak az utolsó negyven oldalon érdekesek, ahol Clara
Malraux az első világháború utáni évek szellemi életéről, az années folles
( –gay twenties) kezdeteiről számol be, és ahol feltűnik André Malraux
alakja. A modern irodalom története iránt érdeklődő olvasó mindenesetre
nagyobb érdeklődéssel várja majd a folytatást, mely remélhetőleg fényt
derít Malraux izgalmas és különös politikai és írói karrierjére.
Simone de Beauvoir ezzel az 1963-ban megjelent harmadik kötettel
egyelőre lezárta önéletrajzát: ez a vaskos könyv igazi kortörténeti dokumentum, az 1944-es felszabadulástól az algériai háború végéig követi az
eseményeket. Mivel ebben a periódusban Sartre és Simone de Beauvoir
aktívan vettek részt a francia baloldali intelligencia politikai megmozdulásaiban, a politikai események ebben a kötetben éppen olyan fontos szerepet játszanak, mint a személyes élmények. Egységesnek a könyv nem
mondható és mint általában, itt is túl pontosan és túl sokat akar megma772

gyarázni az írónő; tanárnő és filozófus, költők és próféták ellentéte; fél,
hogy félreértik, hogy nem világos az, amihez nem fűz hosszú kommentárt. Simone de Beauvoir önéletrajza kétségkívül nagyon jelentős kortörténeti dokumentum, de Sartre visszaemlékezéseinek majdnem egyidejű
megjelenése kínosan bizonyítja a két barát és élettárs irodalmi jelentősége
között fennálló erős különbséget.
*
Az öt nagy évvégi irodalmi díj odaítélését 1963-ban sem fogadta a kritikusok osztatlan lelkesedése. Gazdaságilag a legnagyobb sikert kétségkívül a Gallimard kiadó aratta: az öt díjazott könyv közül négy nála jelent
meg. Az irodalmi siker viszont tiszavirág-életűnek ígérkezik: nem valószínű, hogy a díjnyertes regényeket még évek múltán is emlegetni fogják.
Érdeme mind az öt regénynek van, de a Renaudot-díjason kívül egy sem
keltett különös érdeklődést.
A Goncourt és Interallié díjjal kitüntetett regények a műfaj hagyományos, bevált receptjei szerint készültek. Armand Lanoux már tizedik regényénél tart és megjutalmazása nem igen egyeztethető össze a Goncourt–
díj alapítóinak kívánságával, akik tehetséges fiatalokat akartak támogatni
és további munkára serkenteni. Lanoux nem tehetségtelen, de nem is fiatal: élete delén járó, rutinos regényíró, jó elbeszélő, aki legújabb regényével valószínűleg a Goncourt–díj nélkül is sikert aratott volna. Könnyű és
kellemes, hétvégre és vakációra való olvasmány, tele mindazokkal az
általános emberi problémákkal és rokonszenves megoldásokkal, melyeket
minden olvasó a magáévá tehet: háború és béke, hősiesség és gyávaság, a
múltból felénk nyúló emlékek és a jelen által ránk szabott feladatok.
Másképpen megszerkesztett, de nem kevésbé hagyományos és rokonszenves munka Reněe Massip Interallié díjjal kitüntetett regénye, mely
sok önéletrajzi vonást is tartalmaz. A második világháborúhoz még több
köze van, mint Lanoux művének: a megszállott Franciaországban játszódik le, egy német hadifogolytáborban raboskodó francia intellektuel felesége számol be a szürke és mégis magasztos hétköznapokról. Egy minden
hősieskedés nélkül ellenálló, becsületes és érzékeny nő naplója ez, finom,
rövid es közérthető mondatokban. Jó prózát írt Reněe Massip, ha igaza
van Bouhours páternek, a 17. század szalonokban híres nyelvészének, aki
szerint a jó próza olyan, mint a tiszta víz: nincs íze. Ez az Interallié–díjas
regény erénye és egyben hibája, legalábbis azoknak a modern olvasóknak
a szemében, akik nem értenek egyet Bouhours páterrel és ízesebb, fűszeresebb italra vágynak.
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Több becsvágy fűtötte a Médicis–díjat nyert munka szerzőjét, Roger
Vrignyt. Álmot, szerelmet, halált és bűntudatot vegyített egy stiláris tehetségről tanúskodó, de egyenetlen regénybe, mely a szerző további fejlődésével kapcsolatban még semmire sem enged következtetni.
Határozottan modern és eredeti a Fémina és Renaudot díjnyertes regény. Gérard Jarlot, a Fémina–díj nyertese hatszáz oldalon keresztül ontja az olvasóra meghökkentő, zavaros és képdús mondatait. Eredetisége
eredetieskedés, a klasszikus diszkréció és a naturalista erotikum keveréke,
modernsége pedig öncélú, kevéssé meggyőző cinizmus.
Pontos képet alkotni és ítéletet mondani a Renaudot–díj nyerteséről a
legnehezebb. J. M. G. Le Clézio – a szerző is, és a kritika is ragaszkodik a
három keresztnév lerövidített formájához, mely szerintük titokzatos és
szép; röviden, pattogóan kell ejteni: zsi–em–zsé Le Clézio – 25 éves és ez
az első regénye. Adam Pollo, a fő és egyetlen szereplő, önkéntesen száműzte magát: otthagyta a társadalmat, egy elhagyott rozoga házban él a
tengerparton. Az emberek helyett a természettel él együtt, a tárgyakkal, az
elemi örömökkel és félelmekkel. Lávaként, hol szépen, hol rendetlenül
folynak az érzések és a mondatok a papíron, a lázadás, az öröm, a szomorúság esztétikai szabályoknak fittyet hányó mondatai. Fiatal ember írta ezt
a könyvet, erre vall naivitása és őszintesége, de olyan ember, aki már ismer bizonyos irodalmi hagyományokat, a Rimbaud és Lautrěamont féle
lázadás költészetét. Éppen ezért van valami irodalmi íz és modorosság is
abban, amit ír: egyszeri lángolás ez, vagy sokat ígérő kezdet? – erre a
kérdésre senki sem tudna válaszolni.
Az évvégi irodalmi díjak körüli zaj ideig–óráig elfeledteti velünk azt,
hogy a francia irodalmi élet kontinuitását nem a nagysikerű, de hamar
feledésbe merülő díjnyertes regények biztosítják, hanem a különböző irodalmi irányzatok körül évről–évre folyó harcok és viták. A francia irodalmi élet „iskolák” nélkül elképzelhetetlen; mihelyt két–három író felfedezi, hogy hasonló eszközökkel és hasonló célok érdekében ír, a sajtó és a
kritika rájuk veti magát: megvan az új iskola! Ha nem is évről–évre, de
gyakran változik a helyzet ezen a fronton, úgyhogy érdemes ebben az
áltekintésben egy pillantást vetni a ma még viruló vagy éppen hervadó
irodalmi iskolákra is.
Míg az „elkötelezett irodalom” iskolája, mely a második világháború
utáni években oly nagy hatással volt az egész francia szellemi életre, ma
már végérvényesen a múlté, addig a szürrealizmus, mely pedig már régen
bevonult az irodalmi köztudatba és a tankönyvekbe, újra meg újra bebizonyítja vitalitását. Még mindig érezni lehet a fiatalabb írónemzedék mű774

veiben a szürrealista stílus és a szürrealista világnézet hatását és az általános érdeklődést bizonyítja az is, hogy az utóbbi évek folyamán sok fontos
és részben nehezen hozzáférhető szürrealista könyv jelent meg új kiadásban. Breton manifestói ma már olcsó könyvtári formában is kaphatók;
megjelent újra a klasszikus L'Immaculée Conception, Breton maga új,
bővített kiadásban nyújtja át az olvasónak egyik híres könyvét, Nadja-t.
Meg kell említeni azt is, hogy a Minuit kiadó újra megjelentette most Pierre Mabille Le Miroir du Merveilleux című gyönyörű munkáját, mely az
eredetileg képrombolóan forradalmár szürrealizmus spirituális továbbfejlődésének egyik legjelentősebb állomása volt megjelenése idején, azaz
I939-ben.
Egyes kritikusok ott tartanak, hogy az elmúlt évek legismertebb irodalmi irányzatát, az „új regény” (nouveau roman) iskoláját is szeretnék
eltemetni. Ez az iskola gyökeret vert már az irodalmi köztudatban, a sajtó
számára tehát nem szenzáció; az is igaz, hogy 1963-ban legjelentősebb
képviselői közül többen hallgattak, vagy pedig új utakat kerestek; Robbe–
Grillet-t pedig egyre inkább vonzza a film („film–regény”-t, ciné–roman-t
írt ), Michel Butor-t pedig a konkrét zene és a nyelv valamint a tipográfia
eszközeivel való kísérletezés. Csak Nathalie Sarraute-ról mondhatjuk,
hogy tavaly is teljesen hű maradt önmagához: új regényével tovább halad
a maga által kiszabott úton. A szó szoros értelmében egy regény regényét
írta meg; beszélgetéstöredékeket jegyez fel, melyek mind egy mindnyájunk előtt ismeretlen regényre vonatkoznak és a fiktív olvasók reakciói
alapján lassanként felderengenek előttünk, a valódi olvasók előtt, egy
fiktív regény homályos körvonalai.
Az elkövetkező hónapok majd megmutatják, hogy beszélhetünk-e krízisről az „új regény”-nyel kapcsolatban. Eltemetése ma még mindenesetre
korai volna; már csak azért is, mert hatása igen nagy és a legkülönbözőbb
íróknál tapasztalható. Bertrand Poirot–Delpech, aki eddig újságírós
ügyességgel és cinizmussal vetette papírra regényeinek aránylag egyszerű
cselekményét, legújabban már részben az „új regényétől ellesett módszerekkel közelíti meg főhősének bonyolult, kissé túlságosan „kiagyalt”
problémáit. A tavalyi Renaudot-díjas írónő, Simonne Jacuemard idén
megjelent regényével sem tagadja meg az „új regényéhez fűződő rokonságát, bár távol áll tőle minden forradalmi újítási vágy: Sarraute-hoz,
Butorhoz, de még Poirot–Delpechhez viszonyítva is majdnem klasszikus
ízű az ő művészete, mind témájában, mind felépítési technikájában.
A szemfüles olvasó talán még Pieyre de Mandiargues új regényében is
rátapint „új regény”–szagú részletekre, kétségtelen azonban az iskola ha775

tása éppen a Tel Quel folyóirat körül csoportosuló íróknál, akiket tulajdonképpen már új iskolának nevezhetnénk, és akik éppen őrségváltásra
készülnek, az „új regény”–iskola leváltására. Hogy ez a leváltás sikerül-e,
abban a Tel Ouel–iskola eddigi eredménye alapján szabad kételkednünk:
Robbe Grillet, Butor, Sarraute, Simon eredetibb, izmosabb tehetségeknek
bizonyultak, mint, legalábbis eddig, Sollers, Thibaudeau, Hallier és fegyvertársaik. Ha azonban mégis megtörténik egyszer ez a leváltás, az akkor
sem lenne tökéletes és radikális, mert a Tel Quel–iskola egyenlőre úgy
fest, mint az „új regény”–iskola válfaja, egy bizonyos irányban való továbbfejlesztése, vagy éppen visszafejlesztése. Továbbfejlesztése, ha például Philippe Sollers esszéire vagy Marcelin Pleynet verseire gondolunk.
Mindketten egy igen érdekes, de többnyire eleve modoros meddőségre
kárhoztatott kísérletezéssel jegyezték el magukat; a szavak önálló erejében még kevésbé bíznak, mint az „új regény” képviselői, kiélt, elhasznált,
már semmitmondó szavak állnak csak rendelkezésükre, melyek képtelenek a valóság megragadására; a valóság szerintük a szavak között rejlik, a
megfoghatatlan átmenetben. A kísérlet érdekes, az eredmény erőtlen, nem
meggyőző.
Jean–Edern Hallier határozottan tehetségről tanúskodó regénye az „új
regény”-nyel valamint a fenti kísérletezéssel szemben viszont úgy tűnik,
mint az irányzat visszafejlesztése, mint egyfajta visszakanyarodás nyugodtabb vizek, biztosabb esztétikai hagyományok felé. A légkör Robbe–
Grillet-re emlékeztet és kiváltképpen „Marienbad”-ra: mintha a film irodalmibb, kiszépített, igazi regényre való átírását olvasnók. Múlt és jelen,
élet és halál, kastély, park, termek összefolynak, a díszlet itt is él és az
előtérbe lép; de Robbe–Grillet egy nyugtalanító, önállóan létező álomvilágot varázsol elénk, míg Hallier díszletei sokszor papírszagúak. Túl józan mindvégig ahhoz, hogy elragadják a díszletek, hogy életre keljenek
körülötte a tárgyak: maga is tudja, túl jól tudja, hogy nem őt ragadja magával a díszlet, hanem ő kapaszkodik bele a díszletbe, mely a továbbélés
elkerülhetetlen kelléke (un décor nécessaire á ma survie). Halliernek és
az egész Tel Ouel– iskolának az a nagy hibája, hogy képtelenek levetkőzni a jólnevelt úrifiúk modorosságát; tudatos irodalmi forradalmárok, de
esztétikai műveltségük rabjai, és már évek óta gyártják a maguk különös
preciőz irodalmát.
Az „új regény” néhány képviselőjén kívül a Tel Quel csoport elsősorban két költőt, Francis Ponge-ot és Saint–John Perse-t övez körül tömjénező kultusszal. Különös véletlen, hogy Saint–John Perse 1963 végére
megjelent új költeményében éppen Ponge felé közeledik. Eddig
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nagyobbszabású, kozmikus témák énekese volt, most viszont egyfajta
költői természetrajzot nyújt; madarakról szól, Ponge, ha nem is azonos
céllal, de hasonló módon írt szekfűkről és csigákról költői prózát. Saint–
John Perse legújabb költeményéhez magyar párhuzamokat Bikich Gábor
egyes írásaiban látok; mindkettőre jellemző tömör, de világos szófűzés, az
archaikus szavak szeretete. Míg azonban Bikich Gábornál e mögött a természeti leírások mögött egy már–már romantikus, fájdalmas és mindig
igen személyes érzésvilág húzódik meg, addig Saint–John Perse következetesen és változatlanul személytelen és klasszikus.
Az elmúlt év irodalmi körképe nem lenne viszonylagosan sem teljes
akkor, ha az önéletrajzok, az irodalmi díjak és iskolák mellett nem említenénk meg legalább néhány olyan regényt, melyek kiemelkednek az átlagtermésből, és melyeket a díjak zsűrijei méltánytalanul mellőztek.
Hosszú évek után szépen megszerkesztett és híréhez méltó új regénynyel jelentkezett 1963 elején Henry de Montherlant. Egy Párizsban élő,
majd Madridba visszatérő spanyol köztársasági menekült portréját kapja
az olvasó, szavahihető módon, ha nem is emberi melegséggel, hanem
inkább montherlanti arisztokratikus magasságról. Montherlant-t a spanyol
világ mindig érdekelte, de inkább a „történelmi” katolikus Spanyolországban keresett magának témát: baloldali hőse körül felmerül a kérdés –
hiszenMontherlant jobboldali, konzervatív politikai felfogása közismert ,
hogy az író ezzel a meglepő témaválasztással objektivitását akarta-e bebizonyítani? Tény, hogy hősét minden ellenszenv nélkül mutatja be, hiteles
képet ad a sajátosan spanyol anarchistáról és a regény valóban az év legjobb termései közé tartozik; az olvasót legfeljebb az zavarja, hogy mint
mindig, most is érzi: Montherlant megint az írói halhatatlanságra tör,
nemcsak belső, vagy külső kényszerből ír, hanem azért, hogy saját szobrán dolgozzék az utókor számára.
Montherlant-nak nincs szüksége a zsűrik áltál kiosztott babérokra;
Nicole Vedrés új regénye viszont legalább annyira megérdemelte volna a
kitüntetést, mint Roger Vrigny vagy Renée Massip munkái. Szolid írói
kvalitásokkal rendelkezik Nicole Vedrés, bonyolult pszichológiai válságokat és folyamatokat finoman tud érzékeltetni, és ezzel hű marad mind a
francia irodalmi hagyományhoz, mind a modern életérzéshez.
A zsűrik, feladata lett volna az is, hogy felhívják a figyelmet Marcel
Moreau első könyvére, mely még 1962 utolsó napjaiban, az azévi irodalmi díjak kiosztása után jelent meg, és a francia sajtóban azonnal nagy
méltánylásra talált. Heves érzékiségével, nyugtalanul hömpölygő, képdús
stílusával a nagy lírai lázadók sorába lép ez a belga származású író. A
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téma, egy kispolgár lázadása környezete, a családi élet, a munka ellen,
nem nagyon eredeti; de a téma kidolgozása, Moreau lázas, elemi erővel
feltörő mondatai elragadják az olvasót, meggyőzik a regény hitelességéről. Le Clézio, az elmúlt év másik nagy lázadója, itt–ott újszerűbb, de
modorosabb is: Moreau egységesebb.
Lázadó a maga nemében Christiane Rochefort is, de nem lírai lázadó:
az ő hadüzenete nem az életnek, az élet értelmének szól, kritikája kevésbé
abszolút, de egyben precízebb és gyilkosabb is, mert mindig egy adott
társadalmi helyzet keretein belül lép fel. Egy bohém, a párizsi művészvilághoz szokott lány beleszeret egy gazdag polgári család fiába; férjhez
megy hozzá, és a kívülálló csodálkozó őszinteségével vizsgálja a polgári
világ és a polgári házasélet hol értelmetlen, hol álszent formáit és szokásait. Christiane Rochefort botrányosan szókimondó „modernsége” ellenére is azok közé az írók közé tartozik, akiket a francia irodalmi hagyomány
moralistáknak nevez; akár Montesquieu perzsái, az ő rokonszenves és
szemtelen hősnője is megkérdőjelez váratlanul ezer apró dolgot, melyek
az átlagolvasó szemében a közerkölcsök alapjai, és a mindennapi élet
megnyugtató ritmusát biztosítják. Christiane Rochefort ezzel az immár
harmadik regényével véglegesen bebizonyította, hogy önálló hely illeti
meg őt a mai francia irodalomban.
Az évvégi díjak kiosztását megelőző találgatások során sok szó esett
André Pieyre de Mandiargues új könyvéről is. Pieyre de Mandiargues
nem kezdő író, biztos hívei, lelkes rajongói vannak már hosszú évek óta;
olvasó tábora azonban szűkkörű, mindezideig nem tört a nagyközönség
kegyeire. Egyébként is olyan írói hagyományokon nevelkedett, melyek a
francia irodalom főútvonalaitól távol esnek, és közönségsikerrel sohasem
kecsegtethették. Kissé darabos és modoros, de különös fényekkel átitatott
verseit átszövik a német romantika ködbevesző álmai és nem idegenek
tőlük a szürrealizmus tanulságai sem. Esszéi témáját egy szokatlanul kifinomult, mellékvágányokat kereső esztétika határozza meg, kicsiszolt novelláiban olyfajta titokzatos erotika és fantázia jut diszkréten szóhoz, melyet a mai francia irodalomban kívüle Noël Devaulx novelláiban találunk
meg. Regényében nem hűtlen eddigi műveihez; a téma szokatlan, erotikus, és a szürrealisták sajátos humorára vall, a részletes tájleírások egyszerre emlékeztetnek egyfajta régiesen romantikus lírára és az „új regény”–féle objektív pontosságra. A nagyobb lélegzetű cselekmény pontos
és áttekinthető felépítése, a tiszta nyelvhasználat, a túlfinomult modorosság tudatos kerülése azonban arra vall, hogy Pieyre de Mandiargues ki
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akar törni az eddig saját maga áltál szűkre szabott keretek közül, és ez a
jelek szerint sikerült is.
Érzéseim szerint az 1963-as párizsi irodalmi szüret jobb az átlagnál,
több olyan írás jelent meg, mely később valószínűleg szerepelni fog az
irodalomtörténeti kézikönyvekben. Jóslásokba bocsátkozni felesleges és
veszélyes dolog; annyit azonban megállapíthatunk, hogy 1963 jelentőségét sem a díjnyertes regények minősége, sem az úgynevezett irodalmi
iskolák aktivitása alapján kell lemérnünk. Forduljunk inkább a biztos értékek felé, olvassuk el Green és Sartre ellenkező előjelű emlékiratait,
Saint–John Perse klasszikus költői prózáját, Montherlant arisztokratikus
regényét a republikánus forradalmárról, Pieyre de Mandiargues szép meséjét a motorbiciklista nőről, és ne feledkezzünk meg a fiatalok közül
Christiane Rochefort és Marcel Moreau hőseinek lázadásáról sem. Nem
bánja meg bizonyára még a sietős olvasó sem, ha megismerkedik ezzel a
pár könyvvel, melyek a mai francia irodalom gazdag skálájáról tanúskodnak és világosan bizonyítják vitalitását.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Tévedések játéka 303
Shakespeare születésének négyszázadik fordulójára.
Kezdő volt, aki a Tévedések vígjátékát írta; valamelyik Shakespeare
első három-négy darabja közül. Ha meggondoljuk, hogy föltehető keletkezéséig mit alkotott már vetélytársa, az egyidős Marlowe, akinek szintén
erre az évre esik négyszázadik születési fordulója, könnyű kitalálni, melyikük ragyogott fényesebben az elején. Sokkal fényesebben. Shakespeare
nem volt üstökös.
Szövevényes a meséje; két ikerpár sűrű személycseréjéről szól.
Ephesusban játszódik, ahol az odavaló Antipholust és szolgáját, Dromiot
feleségétől az uralkodó Hercegig mindenki összetéveszti a városba érkező
syracusai Antipholusszal és szolgájával, Dromioval. Hajótörés szakította
el kicsi korában az ikerpárokat; a vihar, melyet Egeon, a két Antipholus
apja mond el a legelején, matróz fülnek hihetetlenül hangzik, – írta egyszer John Masefield, angol Poeta Laureatus. Tudta, mit beszél, tengerész
volt fiatal korában. Shakespeare életművében mélyülő szimbolikus értelemmel tér vissza, örök motívumként a Vihar, de lehet, hogy maga sohasem járt tengeren.
Meséjét Plautus, római komédiaíró két darabjából vette. Talán latinul
olvasta, de hallhatta élőszóval is másoktól – Plautus a tanult emberek,
főleg a jogászok egyik kedvenc mulattatója a Reneszánszban , vagy korábbi angol feldolgozását gyúrta át. Antik mintaképének könnyebb dolga
volt, mint neki. Görögök és rómaiak álarcban játszottak, egyszerűen azonosra kellett festeni két maszkot s a színpadi konvenció keretében már
hihetővé vált a csere. Felmerül a gondolat, hogy a fiatal Shakespeare társulatában talán volt két hasonló színész. Igen ám, de négy már aligha lehetett. Mert Shakespeare azzal is megnehezíti saját dolgát az álarc nélküli
színpadon, hogy egy helyett két ikerpárral bolondozik. Két úrral, két szolgával. Az igazság az, hogy a hahota számára semmi sem hihetetlen; álarc
nélkül is belemegy a kacagó néző akármilyen színpadi helyzetbe. Minden
a játéktól függ.
Meg aztán Ephesus boszorkányos hírű város volt, ahol védelmező istennője, Diana varázsló mesterkedésekbe avatta be híveit. Tudtak erről
Shakespeare kortársai a hajdan Ephesusban működő Szent Pál leveleiből
éppen úgy, mint ókori görög kalandregényekből. Azokat lelki épülésül
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olvasták, ezeket, hogy mulassanak. De történelmi hitelességét mind a két
forrásnak komolyan vették. Diana szentélye mellett, Ephesusban joggal
tarthatott az utas fekete mágiától. Hogy alvilági ráolvasással emberből
szamárrá, disznóvá, akármivé változtatják.
Nem véletlenül említem együtt Pált és a hellenista kor regényeit. Gazdag közpréda volt az a regényhagyaték, Shakespeare is bele–belemarkolt
nyersanyagért, különösen a nagy tragédiák után, mintha csak búcsúzásul
visszahajolna eltűnt ifjúságára, amikor a Tévedések vígjátékát írta az
ephesusiakról. Kalózok, hajótöröttek, elszakadó, halottnak hitt és egyesülő szeretők, megpróbáltatás és jutalom a kiállott próbákért: — a bevált
kellékeket század századnak, évezred évezrednek adta tovább a kisázsiai
ión városoktól Plautusig s tőle Londonig, I. Erzsébet egyik alattvalójának.
De milyen megváltozott szellemben! A római komédiaírónak a nő hol
gúny tárgya: féltékeny fúria, mocskos szájú piaci kofa, hol szemrevaló
ágyas, egyszer a szűz, máskor a ringyó. De nem Shakespearenek, már a
kezdőnek sem, még bohózatban sem. Adriana, a féltékeny feleség úgy
beszél csapodárnak hitt Antipholusról, mint aki tudja, mi a házasság
szentsége. Tovább megyek. Mint aki olvasta Szent Pál levelét az
ephesusiakhoz, negyedik és ötödik fejezetét az egyetértésről, felebaráti
szeretetről s a házastársak kötelességéről. Eszelősen a féltékenységtől s
abban a hiszemben, hogy férje eltekergett bujálkodni, így támad reá:
Hűtlenség foltja üt ki bőrömön,
Vérembe szennyes, buja kéj vegyül,
Mert ha egyek vagyunk s te hitszegő vagy:
Én szívom fel a húsod mérgeit
S fertőzéseddel ribanccá teszel….
Mi ez, ha nem Pál levelének a parafrázisa? „Úgy szeresse férj is feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. Hiszen saját
testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza, akárcsak Krisztus az
egyházat … Ezért hagyja el az ember atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik és a kettő testben egy lesz.” A komédia persze abból áll, hogy
Adriana egy hüledező idegenhez, a syracusai Antipholushoz intézi
szívhezszóló szavait. A Tévedések vígjátéka nem remekmű; tud is, tanul
is, aki írta. De Adriana és húga, Luciana alakjában már ízelítőt kapunk
abból a szinte isteni arányú emberségből, amely Shakespeare delelőjén
áthatja a nagy tragédiákat, alkonyán a regényes színműveket. S ez az,
aminek nyoma sincs a forrásul szolgáló Plautusban, sem a nagyobb, sokkal nagyobb csillagnak ígérkező vetélytársban, Marloweban. A
homosexuális istentagadó csodálatosan tudott szárnyalni a retorika egén,
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de fogalma se volt arról, mennyi kölcsönös kímélet, szeretet, gyöngédség,
bűnbocsánat és szilárdság kell ahhoz, hogy poklától megszabadulva az
ember már a földön újjászülessék. Az érett Shakespeare mindent tudott
erről, a kezdő is gyanította. Ha így mérlegeljük a vetélytársakat, kezdettől
fogva ő a nagyobb ígéret.
Van néhány szerelmi jelenet, például a syracusai Antipholus és
Luciana kettőse, amelyben nyelve már olyan elragadó édességgel olvadozik, mint Rómeóban. De a próza tele van együgyű szójátékkal; ma már
nem igen sül el a két szolga mókázása. Persze nem is volt nagyképűn az
utókornak szánva; egy részüket valószínűleg már életében sem értették
meg. Talán maga sem, tizenöt–húsz év múltán. A darab cambridgei kiadása jó példával áll elő. Luca, a szakácsnő bájait ecsetelve a syracusai
Dromio azt mondja, hogy ráférnek az országok, olyan gömbölyű. Hol van
ez, hol van az? – faggatja gazdája. Franciaország a homlokán van, mondja
Dromio „fegyverre kel, lázadozik, örökös hadilábon áll ott egymással
minden hajszál.“ Már most angolul haj: hair úgy hangzott Shakespeare
korában mint heir: örökös. A szójáték célzás lehetett a francia polgárháborúra, amely IV. Henrik trónöröklése körül folyt a Csatorna túlsó oldalán. Ma már csak a kutatónak s nem a nézőnek gyönyörűség az efféle szótréfa: segíti az izgató rejtvényfejtésben, hogy melyik darab körülbelül
mikor született.
Régóta feltűnt a bohózat komor kezdete és sötét vége, közvetlenül a
víg feloldás előtt. Egeon, a két Antipholus apja, ítéletre várva a Herceg
előtt áll. Ez a nyitány. Meg kell halnia, mert syracusai kalmár nem léphet
partra Ephesusban, ő pedig megszegte a tilalmat. S a darab végefelé, mikor kivégzése közelít, ezt halljuk:
Bizonyos, hogy a Herceg itt megy el
Rövidesen a gyászos, néma völgybe,
A bús kivégzés, a halál helyére,
Ott, túl a zárda védőárkain.
Minek ez a komor kezdet? Tanácstalanok voltak egyes magyarázói.
Mások azt írták, hogy Shakespeare kezdettől fogva nem érte be pusztán
bolondozással. Több kellett neki, tágabb színpadi horizont, komoly érzés
is: egy bajbajutott ember s a megszabadulása. Lehet. De valószínűbb az a
magyarázat, amire néhány katolikus és protestáns kutató jött rá, egymástól függetlenül, Angliában és Amerikában. Ha a kitiltott jezsuiták angol
partra merészkedtek, elfogatásuk esetén halállal lakoltak, mert a kormány
föltevése szerint a kiátkozott I. Erzsébet elképzelhető gyilkosa is köztük
lehetett. S a jezsuiták rendszerint kalmár öltözetben próbáltak bejutni,
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hogy katolikus családoknál rejtőzzenek, mint házi papok. 1588-ban, közvetlenül Shakespeare színháza mellett, egy elkobzott zárda romos tövében
– „túl a zárda védőárkain” – kivégeztek katolikusokat. A darab három–
négy év múlva íródott s egy kőhajításra a vesztőhelytől adtak elő. Ha nem
is bizonyos, nyomósan vélelmezhető, hogy Shakespeare olyan családban
nevelkedett, amely ragaszkodott a régi hithez. Rokonai közül többen állhatatos katolikus hitükről voltak ismertek a megyében. Ezzel a történelmi
meggondolással már nem olyan rejtélyes a komor kezdet. Ephesus, a játék
színhelye, mint Shakespeare többi költött városa, valójában a korabeli
London. S az bizony egy cseppet sem volt tréfás város.
Katolikus az íze a darab kibogozásának is, amelyet Shakespeare a menedéknyújtó apátnőre bíz. Fellépése parancsoló, rangja szinte egyenlő a
Hercegével, a feleket ő békíti össze. Az persze már a vígjáték kötelező
konvenciója, hogy a rendfőnöknő nem más, mint Egeon elveszett felesége, Emília, a két Antipholus édesanyja. Mindenki párjára lel vagy kibékül
párjával a végén.
Kibékül párjával... Shakespeare első, víg darabjaiban már ott csírázik a
késői, szimbolikus mesejátékok eszméje a nagy áron kivívott lelki–
érzelmi újjászületésről. Nagyon hosszú, de következetes az út a Tévedések vígjátékától a Téli regéig s A viharig.
Clifford Williams rendezte a komédiát, amely a Lear királlyal közel
félesztendős jubileumi világkörútra indult. Se nem túlzás, se nem tiszteletlenség társszerzőnek nevezni. 1922-ben, a darab már említett
cambridgei kiadásának bevezetőjében a tudós professzor bevallotta, hogy
sohasem látta színpadon, olyan ritkán adják elő! A múlt hibája volt ez,
nem Shakespeareé. Még néhány év előtt is a londoni Old Vic színház Titus Andronicusszal párosítva játszotta. Megtehette, rövid a darab. Clifford
Williams rendezése után már nehéz lenne. Szabad kezet kapott az igazgatótól s ő élt e szabadsággal: a szöveget kinyújtotta a Commedia dell’ Arte
teljes mimikái skálájára. Néma közjátékokból tudjuk meg, mintegy a szavak magyarázataként, hogy elvarázsolt városba kerültünk, kardnyelők,
csodadoktorok, Paprika Jancsik a lakói, krokodilt húznak pórázon, itt aztán semmisem lehetetlen. Egyetlen sorváltoztatás nélkül megemeli a darab hangulatát, elmélyíti az értelmét páratlanul fegyelmezett színészeivel.
De mi az a furcsa kezdet? Miért vonul fel fekete trikóban lépcsőzetes,
csupasz dobogóra az egész társulat, mintha balletpróbára készülné, miért
forgatják némán a fejüket körbe–körbe? Megfelel rá Williams. „A társulat
bemutatásának szántam. Nézzétek, itt vagyunk, a színészcsapat. Belépünk
s felállunk méltósággal, keccsel, ünnepélyesen. Varjuk, milyen irányba
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vonz minket az anyag. Két színész felfedezi, hogy hasonlít az arcuk, ruhát
cserél, szétrebbenünk. Korai darab ez, Shakespeare fiatalember volt, meg
anyagot gyűjtött. Ezt akartuk mozgassal kifejezni.
Diana Rigg a féltékeny fiatal feleség. Alakítása az angol komikai játék
diadala. Azért emelem ki őt az egyenrangúak közül, mert emberemlékezet
óta nem volt nála megrendítőbb és elhihetőbb Cordelia a Learben. Huszonnégy óra választja el esténként az alakváltozást, Adrianat Cordeliától
a jubileumi világkörúton.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Új TSZ-regény 304
Tímár Máté: Szőrtarisznya, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1963. 317
oldal.
A „Szőrtarisznya” Timár Máténak immár hetedik regénye, és be kell vallanom, hogy az előző hatot nem olvastam. Így nem tudom megítélni,
mennyire helytálló e szép kiállítású kötet borítójának a hajtókájára nyomtatott megállapítás, miszerint ez lenne az író „mondanivalójában talán
legkiérleltebb” műve. A fiatal József Attila–díjas szerzőről hallottam már,
és rövidebb írásai alapján többé–kevésbé tudom is, hogy hová helyezzem.
A „kiérlelt” szó nem nagyon tetszik, maradjunk talán inkább annál, hogy
valóban érett történet a „Szőrtarisznya”, ha írói módszereiben nem is anynyira, mint ahogy azt a hajtóka Timár–méltatója tartja, de mondanivalójában kétségtelenül. A könyv irodalmi értéke nem nagy. Miért nem? Egyetlen egy jól megrajzolt figurája van: a főhős, Óvári Mátyás. A többiek papirosból vannak kivágva, Timár Máténak nem sikerült életet lehelnie beléjük, vagy nem eléggé leírt és megindokolt a karakterük. Általános probléma odahaza, hogy a közösben is boldogulást kereső némely parasztember már– már beletörődik abba, hogy csatlakoznia kell a helyi szövetkezethez, de a feleség továbbra is húzódozik a maga okos, számító és aggódó asszonyi ösztönével. Ennek azonban okai vannak. Elvont, szinte biológiai okai, vagy családi, tapasztalati okai. Ezeket azonban elfelejti megnevezni Timár Máté. Hasonlóképpen elegendőnek tartja, hogy néhány
fontos, de felületes körülménnyel világítsa meg a regény egyetlen ellenszenves alakjának, a főhadnagyságból a TSZ-be ebrudalt Csermáknak a
rossztulajdonságait. Már az is valahogy naiv és mesterkélt, hogy végeredményben mindenki áldott jó ember, legkivált persze a TSZ–elnök és a
főhős, akik valóban makulátlan római jellemek. Csak ez a volt főhadnagy,
fattyú Csermák a rossz. Olyan rossz, hogy még gyilkos is lesz belőle. Ez
lenne tehát az első ok, amiért nem nevezhetjük irodalmilag színvonalasnak a regényt. A második, valamivel kevésbé érezhető hiányosság a történet dráma szegénysége. Hogyan? – kérdezhetné valaki első hallásra –
hiszen van a könyvben gyilkosság is, más helyütt vonatüldözés teherautón, mikor Óvári Mátyás asszonya a gyerek–elcsináló kuruzslóhoz megy
barátnője felbujtására. Van egy–két lírai, balladai epizód is, például az,
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mikor egy öreg TSZ–tag a kedvenc csikaját nem adja be a közösbe, hanem a tisztaszobában neveli tovább.
Tartalmi szempontból az is Timár Máté mellett szól, hogy szépen végigvezeti főhőse formálódását. Óvári Mátyás jelleme már az első oldalakon kezd kirajzolódni, az olvasó könnyen követheti fejlődésének hullámzásait és a regény végére ez a szál meg is érkezik valahová: Lezárul Óvári
Mátyás életének egy fontos, tanulságos, kerekded szakasza. Mégis, miért
vérszegény az egész? Talán mert túl pedáns, mert Timár Máté hagyja magát klisék által vezettetni. Talán azért, mert írói eszközei még mindig nem
elég – hogy is mondja a hajtóka szövege? – „kiérleltek”. Amennyire meg
tudom ítélni, úgyis mint aki ezen a regényen kívül csak rövid írásokat
olvasott Timártól, igaz a kiadó méltatásának az a kitétele, miszerint: Timár „áradó epikája új színekkel gazdagodott, nyelvezete – anélkül, hogy
ízeiből veszítene – letisztult”. Letisztult, de nem eléggé. Az ember néha
nem érti, miért ír egy falun született, fiatal író néha úgy, mint egy kisvárosi származású, rossz, vidéki újságíró, aki azt hiszi, hogy TSZ–riportjait
„ízesen” kell megírnia. Móricz Zsigmondnak külön érzéke volt arra, hogy
hol van a határ a sokszor valóban hihetetlenül lírai népnyelv és a népszínmű–stílus között. Tamási Áron székely góbéinak csavaroseszű gondolkodásmódja is csak a saját környezetében és óvatos ízléssel kezelve
állja meg a helyét. Timár Máténál hemzsegnek a felszisszentően kínos
álnépieskedések, álnépi szituációk. Nem a tájnyelv használatát kárhoztatom, az olyan kincs, amiről nem szabad lemondani, hanem a népies közhelyeket. Illusztrációképpen hadd idézzem a regény egynéhány mondatát.
(Bár jól tudom, hogy a kezdőmondatok mindig problematikusak egy
írásműben) – idézem: „Az arca vörös volt, akár a lenyugvó nap, melynek
alsó fele már Amerikában köszönt jó reggelt. Nehéz indulat fűtötte 47
éves testét, alig fért benne a törni, zúzni kész erő. Amikor lelépett a kerékpárjáról, tele lett véle az udvar, minden létező elismerte menten, alkalmazkodván a gazda akaratához. Fillér kutya szukaalázattal nyalta
csizmáját. Matyi, az orpington kakas hunyorgott a félszemével, s hangos
kukurikúval köszöntötte” – és így tovább …
Ezeket a sorokat nem elriasztásképpen említem, mert a továbbiakban
javul ez az esetlen, mesterkélt stílus. Bár lehet, hogy a népiesen kifacsart
szavak miatt van például annyi sajtóhiba ebben a könyvben. A pécsi
nyomda szedői nem tudták hogy szándékos az elírás. Az viszont a korrektor hibája, hogy Vörösmarty nevét „Varasmarty”–nak nyomtatták.
Ennyit a könyv irodalmi értékeiről. Sokkal érdekesebb annál a „Szőrtarisznya” politikai mondanivalója. Tudom, hogy odahaza most létezik egy
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irányzat, amely helyesli a bírálatot. „Keményen rátapint a hibákra, nem
takargat” – olvasom a bírálóknak kijáró dicséretet. Ez Kádár politikájának
egyik eszköze. Hallottam a szilveszteri kabarét, olvasom a hazai újságokat – mindnyájan tudjuk, miről van szó. Nemrégiben foglalkoztam Galgóczi Erzsébet könyvével, a „Félúton” című parasztregénnyel, amelynek
minden oldala elundorított azzal az óvatos kötéltánccal, amelyet az írónő
a bírálat és a rendszer dicsőítése között lejtett. A „Félúton” ellenszenves
volt. Timár Máté regénye nem az. Ez már apró jelekből is kiderül. Az
ellenforradalom szó nem szerepel benne, azt tisztességes ember nem írja
le, csak pártos karakterek dogmás szajkózásait idézve. Isten nevét végig
nagy kezdőbetűvel írja Timár és ezt a „helyesírási hibát” bizonyára úgy
sikerült elfogadtatnia, hogy megmondta a Magvető kiadónál: a regényt
kézbe se veszik a parasztok, ha ez a nagy „I” nem maradhat.
A fiatal író bátran beszél a napi politikáról és aránylag kevésszer hamisítja meg a tényeket. Kicsit irodalmiatlan, hogy szerepel Rákosi, Kádár,
Fehér Lajos neve, a Losonczi TSZ-e meg a Hodek Kossuth–díja, sőt Nagy
lmre is. Ahhoz nem elég naturalista a regény, hogy Timár ezt megengedhesse magának. A történet hitelességének bizonyításában odáig megy,
hogy egy hasonlatában, már nem is emlékszem minek a mélységét, Koréh
Endre hangjához hasonlítja, aki nem a pesti opera tagja, hanem a háború
után nyugaton telepedett le s ott is halt meg pár évvel ezelőtt. Kiderül a
regényből, hogy azon a vidéken, ahol a történet játszódik, Bajcsy–
Zsilinszky és a parasztpárt él az emberek emlékezetében mint az igaz szószóló, a nép képviselője.
A gyerek, ha az idősebbek kedvét keresi, Bálint gazda műsorát kapcsok ja be a rádión. A Szabad Európa is csak úgy kerülhetett a regénybe,
hogy része ennek a cinéma–vérité-i módszerekkel megrajzolt miliőnek.
A „Szőrtarisznya” főhőse mintagazda, aki saját Zetorról álmodozik,
végül mégis bekényszerítik a termelőszövetkezetbe. Mással is megesett
már ez a csúfság. Az egyik öreg paraszt mondja: „52–ben bekergettek,
most nem várom meg, hogy pofonra legyek soros. 53-ban széjjelszaladtunk. Most megint nagy a búcsújárás”.
Óvári Mátyás a szövetkezetben is a munkát, a boldogulást keresi. Bizonyos mértékig meg is találja. Lehetséges, hogy van közös szövetkezeti
gazdaság, ahol olyan csodálatos rendben megy a munka, mint ebben a
körösmartiban. De ez éppen ellenkezője az általános helyzetnek, és ezt
Tímár Máté is nagyon jól tudja. Hiába hát a bátor kritika, még ez a megjegyzés is: „amelyik vezetőt utálják, annak menni kell, ha enyv ragasztja
is a bársonyszékhöz”.
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A TSZ elleni kapálódzásba belefáradt parasztok közül így fakad ki az
egyik: „Kifulladtunk no,... száz fa, ha görbe is: erdő...” Az az érzésem
azonban, hogy a magyar paraszt nem szeret csak egyik fa lenni a nagy
erdőségben, de ha már muszáj neki, görbe fák közé sose áll be, csak szálerdőbe.
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GÖMÖRI GYÖRGY
A néger egyenlőség kérdése 305
James Baldwin: Nobody knows my name, New York, 1962
James Baldwin: The Fire Next Time, New York, 1963
A néger egyenlőség kérdése egyidős az Egyesült Államokkal; az amerikai
függetlenség kikiáltása óta ez a „szabadság drága földjének” legszembetűnőbb szégyenfoltja, s talán legnehezebben megoldható problémája. A
rabszolgatartást ugyan az abolicionisták kezdeményezésére, Észak és Dél
véres polgárháborúja után eltörölték, de a rabszolgasorból szabadult néger
nem lett egy csapásra szülőföldjének teljesjogú állampolgára. A Dél nem
adta fel a harcot, csak harcmodort változtatott: megfélemlítéssel, a Ku–
KIux–Klan terrorjával és a néger választók tömeges jogfosztásával a múlt
század végére a legtöbb déli államnak sikerült a faji megkülönböztetést
legalizálnia, törvénnyé tennie. Északon a megkülönböztetés íratlan maradt
és kevésbé megalázó formában terjedt el. Itt a színesek együtt ehettek s
utazhattak a fehérekkel, de munkalehetőségük jóval kevesebb volt, ezenkívül lényegesen kevesebb bért kaptak, mint fehér társaik (bár az utóbbi
sérelmet a szakszervezetek megerősödése orvosolta, a munkásfelvételnél
tett megkülönböztetésbe mindeddig nem igen szóltak bele) és csak bizonyos városnegyedekben telepedhettek le. Kialakultak a zsúfolt néger gettók, a hátrányos munkafeltételek fokozták a néger nyomort és a nyomorban felburjánzott az alvilág: a gengszterizmus, a kábítószercsempészet,
prostitúció.
1954. május I7–e fordulópont az amerikai négerek életében. A Legfelső Bíróság ezen a napon határozatban kimondta, hogy az iskolák szegregációjának nincs jogi alapja, minden iskola köteles befogadni a felvételre
jelentkező néger tanulót. Másfél évvel e határozat után egy alabamai incidens kirobbantotta a „néger forradalom” néven ismert, mind a mai napig
tartó tömegmozgalmat, azzal a céllal, hogy az egyenlőség írott malasztból
az amerikai élet minden területén valósággá váljék.
A négerkérdésről pusztán az újsághírek alapján az európai olvasó csak
felületes képet alkothat magának. Little Rock megrökönyödést keltett
Európa–szerte; a fasizmus fertőzéséből kigyógyult népek elképedve álltak
a rejtélyesnek látszó ügy előtt – hogyan lehetséges a faji gyűlöletnek ilyen
hevességű, s ilyen kendőzetlenül primitív megnyilvánulása a világ leg305
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gazdagabb, technikailag legfejlettebb országában? Teljes választ erre a
kérdésre politikus nem adhat, de még szociológus sem, csak író. Az átlag
amerikai lelkivilágában különleges helyet foglal el a néger, ilyen vagy
olyan formában minden amerikainak négerkomplexuma van. Ennek a
feltárásához és megértéséhez pedig író kell.
Ilyen író az elmúlt év egyik legolvasottabb szerzője, James Baldwin,
aki most negyven éves. New York–i születésű, tíz évig külföldön – Párizsban – élt és dolgozott. Eddig három regényt írt és számtalan esszét,
cikket, tanulmányt, melyek javát három tanulmánykötetben gyűjtötte öszsze. Átütő sikerét e köteteinek s ezek közül is Nobody knows my name
(Nevemet senki se tudja) című könyvének köszönheti.
A „Tamás bátya kunyhója” óta szokás megértéssel s bizonyos ellágyulással gondolni az amerikai négerekre, akik főleg gyapotot szednek, fehér
fogsorukat kivillantva nevetnek, spirituálékat énekelnek, esetleg
charlestonoznak és szakszofont fújnak, és közben fáj a szívük, hogy négerek. A valósággal szembesítve ez a kép éppoly tarthatatlan, mint a jámbor
külföldi képe a gatyás–csikós–csárdás–helyretyutyutyus magyarokról.
Mégis, érdekes módon, sok amerikai képzeletében így élnek a négerek. A
néger szakszofonost és a néger boxbajnokot – néha vonakodva, néha elragadtatással – már elfogadták. A néger tudós és a néger író azonban még
mindig csodabogár Amerikában. Richard Wright, a Délről elszármazott
néger író kitűnő önéletrajzi regényében (Black Boy) megírja, milyen felháborodással fogadta egyik fehér munkaadója azt a vallomását, hogy ő, a
vízhordó, a ház körül söprögető „néger fiú” író akar lenni. Wright nem
csekély küzdelem árán, mégis író lett, s hogy szabadon fejleszthesse tehetségét – Párizsba költözött. Baldwin is itt ért íróvá, először Wright védőszárnyai alatt, majd idősebb barátjával összekülönbözve. Aztán visszatért Amerikába, hogy csatlakozzék a „néger forradalom”-hoz, testvéreinek
szószólója, egyenjogúsításuk előharcosa legyen. Baldwin írásai megdöbbentik s egyszersmind felrázzák az olvasót. Ezért minden esszéje nemcsak írói: társadalmi tett.
Nobody knows my name szerzője egyszerre vallja magát amerikainak
és négernek. A feketebőrű amerikait sajátos kultúrája és a törzsi tudat
hiánya miatt az afrikai négertől élesen különböző emberfajtának tartja.
Amikor résztvesz egy párizsi néger írókonferencián, s ott azt hallja, hogy
Senghor az afrikai kulturális örökséghez számítja Wright már említett s
ízig–vérig amerikai valóságban gyökerező regényét, Baldwin úgy érzi,
ezzel az indokolatlan besorolással a szenegáli költő voltaképpen Wright
„identitását”, személyiségének lényegét tagadja. Az amerikai négert
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ugyanis csak bőrének fekete színe fűzi a négerséghez, egyébként angolul
beszél és ír, amerikai módon gondolkodik, nyugati kultúrán nevelődik és
az amerikai társadalom keretein belül tör egyenjogúságra, az amerikai
alkotmányhoz folyamodik jogainak védelmében. Politikailag rokonszenvezhet ugyan Afrikával, de az amerikai társadalomban nem érzi magát
idegennek, csak jogfosztottnak. Ugyanakkor Baldwinnak az a véleménye,
maga az amerikai „nemzet” sem valósította meg önmagát, nem alakult ki
még teljesen. Amerika gazdag zűrzavarában a legtöbb ember nem tudja
magáról, tulajdonképpen kicsoda– micsoda ő, hova tartozik, mit is akar.
Mindenki „identitást” keres, aztán szerepet, helyet és rangot a társadalomban. De ahol mindenkinek van rangja (státus) – mondja Baldwin –, ott
senkinek sincs. Innen a bizonytalanság, az a „társadalmi paranoia”, amely
ma az egész amerikai életet áthatja.
Lehet azonban valaki három nemzedékre visszamenően jóravaló amerikai állampolgár, ez még korántsem szavatolja egyenjogúságát. A
feketebőrű amerikai elé tilalomfák merednek Chicagóban csakúgy, mint
az alabamai Birminghamben; szabadsága erősen korlátozott, érvényesülési lehetőségei mérsékeltek. (1960-ban az átlagos néger család keresete
mindössze 55 százaléka volt az átlagos fehér család keresetének.)
Baldwin keserűen állapítja meg, hogy Amerikában a bőr színe eleve megszabja az ember becsvágyának határait. S bár Robert Kennedy szerint
„harminc év múlva néger is lehet elnök az Államokban”, Baldwinnak
igaza van abban, hogy a négerek teljes egyenjogúsításához meg kell változnia az amerikai fehér mentalitásnak – ez pedig mélyreható változásokat feltételez a társadalom ideáljaiban és szerkezetében.
Dél szembeszegülése az integrációval csupán gazdasági okokkal nem
magyarázható; legalább annyira fontosak, ha nem fontosabbak a társadalomlélektani okok. „Faulkner és az integráció” (Faulkner and
Desegregation) című esszéjében Baldwin érdekes elemzést ad a déli államok polgárainak lelki kettősségéről. Ez a polgár egyfelől büszkén vallja
magát egy szabad ország szabad polgárának, másfelől viszont egy olyan
társadalmi állapotot igyekszik fenntartani, amelynek lényegéhez tartozik a
nyers erőszak és a színes bőrű polgárok elnyomása. Noha sohasem vesztett még háborút, magát a „meghódított” Dél képviselőjének tekinti. Ez a
különös kettősség csak egy legenda segítségével tartható fenn. Ennek
pedig az a lényege, hogy a polgárháborúban győztes Észak csak egyetlen
lehetőséget hagyott a Délnek arra, hogy kifejezze különállását, vagy ha
úgy tetszik, „Egyéniségét” (Baldwin megint az identity szót használja) – a
négerrel való bánásmódot. Vagyis „az Észak, azáltal, hogy megszabadí791

totta a rabszolgákat a rabszolgatartóktól, megfosztotta a rabszolgatartókat
attól a lehetőségtől, hogy megszabadítsák magukat a rabszolgáktól”.
A „déli hisztériában” tehát kollektív tehetetlenség fejeződik ki – még
ha a dél tudja is, hogy az apartheid erkölcsileg elítélendő és keresztényietlen, azt hiszi, ennek a rossz értelemben vett hagyománynak a feladásával beismerné az Észak erkölcsi fölényét és saját (most már végleges)
vereségét. A néger tehát túsz Délen, s egyben negatív mérce; a legnyomorultabb fehér segédmunkás is magasabb rendűnek érezheti magát a néger
egyetemi tanárnál.
A déliek néger–komplexumánál nem sokkal jobb az a mód sem, ahogy
az Egyesült Államok északi részén kezelik a négert. A déli mindig és
mindenütt a négert látja; az északi egyszerűen átnéz a négeren. Aki viszont észreveszi, az fél tőle. Harlemben – írja Baldwin – a fehér rendőr
úgy jár–kel a négerek között, mint egy megszálló hadsereg katonája ellenséges területen. Egyes államokban a négerek bűnözési arányszáma lélekszámúkhoz képest meghökkentően magas – de a számok mögé nézve,
lehetetlen észre nem venni a néger bűnözés túlnyomóan társadalmi indítékait. A nagyvárosok néger–negyedeinek hajmeresztő lakásviszonyai, a
néger iskolák alacsony színvonala, a munkásfelvételben tapasztalható
megkülönböztetés és következménye, a gyakori munkanélküliség, mind
szerepet játszanak a bűnözési statisztikák alakulásában. Még a legdemokratikusabb Kaliforniában is, ahol pedig a japán, kínai, mexikói bevándorlók tömeges jelenléte hozzászoktatta a fehéreket a fajok együttélésének a
gondolatához, bizonyos területeken tapasztalni faji megkülönböztetést.
„A négerek azt akarják, hogy embermód bánjanak velük” – ez Baldwin
esszéinek a summája. S a mai Amerika, véli Baldwin, képtelen az egyenjogúsításra, többek között azért is, mert a fehérek nem hisznek önnön
eszményeikben. „A legtöbb néger képtelen feltételezni, hogy a fehérek
embersége valóságosabb (érték) számukra, mint a bőrük színe.” Az Európát; járt, nyugati műveltségű író abban, hogy a hitleri emberirtás megtörténhetett, a kereszténység csődjét látja. The Tire Next Time című könyvének lapjain Baldwin egy új, tágabb Isten–fogalom felé tapogatódzik, mely
nem azonos a „fehér” Istennel. Keresése közben azonban, úgy érezzük,
elfeledkezik a kereszténység krisztusi lényegéről, s az egyenjogúsítási
mozgalom olyan vezetőinek keresztény hitéről és meggyőződéséről, mint
Martin Luther King. A King és követői által gyakorolt nonviolence legalább annyira krisztusi elv, mint gandhiánus, és az is nyilvánvaló, hogy a
néger templomokban bombát robbantó fehér fajvédők csak névleg keresztények, cselekedeteikkel meghazudtolják vallásuk tanításait.
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„A néger forradalom” egyik érdekes fejleménye a „fekete mozlimok”
szektájának előretörése. Az új vallás prófétája Elijah Muhammad;Poole,
„megvilágosodás” előtti életében baptista prédikátor. Propagandaminisztere egészen a legutóbbi időkig, amikor is a Próféta elmozdította tisztségétől, Malcolm X. egy megtért bűnöző volt.306 A fekete mozlimok a fehér
Amerikától való teljes elkülönülés hívei – néger fajvédők, akik a hagyományos néger messianizmust következetes faji ideológiává kovácsolták.
Az új Mohamed követői puritán életmódra kötelezik el magukat: nem
isznak, nem dohányoznak, nem káromkodnak, nem táncolnak, mindig
tisztán és rendesen öltöznek és – megszállottan és engesztelhetetlenül
gyűlölik a fehéreket. Teológiájuk néhány egyszerű tételre épül, úgymint:
Isten fekete, tehát minden feketebőrű ember isteni lényegű; Isten ellentéte
a gonosz, tehát a fehér a Gonosz. A szekta politikai célja az Egyesült Államokon belül önálló, négertöbbségű államok létrehozása, s ha kell, elszakadás az Államoktól.
Baldwin megérti, és a Prófétánál tett egy látogatás után, bizonyos rokonszenvvel szemléli a fekete mozlimokat, jóllehet teljesen távol áll a
szekta teológiájától és ideológiájától, ö, a „törzsétől elszakadt” intellektuel úgy érzi, az amerikai négernek semmi köze sincs Afrikához és az
Izlámhoz. Ugyanakkor tisztában van azzal is, hogy az integráció elodázásával napról; napra nő az elégedetlenség és ezzel a fekete mozlimok tábora s hatóereje. S talán azt is sejti, hogy ez az Üdvhadseregbe ojtott néger
fasizmus adott esetben hallatlan veszélyt jelenthet a négerek számára is.
Ha ugyanis az önálló néger Amerika álma csődöt mond, nem marad más
hátra, mint a polgárháború, vagy a tömeges kivándorlás – Afrikába. S így
a fekete mozlimok programja implikációiban pontosan megegyezik
Rockwellnek, az amerikai nácik vezérének a négerkérdés „megoldására”
tett javaslataival.
Ami Baldwint illeti, ő hisz az egyenjogúsodás lehetőségében (mint távlatban), de ellenzi az „integráció” jelszavát. A jelenlegi amerikai értékeket
elfogadhatatlanoknak tartja, a fehéreknek lélekben négerekké kell válniuk
ahhoz, hogy minden feltétel nélkül teljesjogú polgárokként fogadhassák el
a színeseket. Másszóval az amerikai ideálok, mítoszok, az amerikai gondolkodásmód teljes revíziója nélkül a huszadik század talán legnagyobb
lehetősége, a sokfajúságában egyenlő, valóban demokratikus Amerika (a
sokfajú–egyenlő világ előképe) megvalósíthatatlan.
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Malcolm X. közben kivált a fekete mozlimok mozgalmából és külön — még radikálisabb – szervezetet alapított, amelynek neve: Muslim Mosque Incorporated (Szerk.)
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A Nobody knows my name szerzője kitűnő esszéista. Tanulmányai,
cikkei rövidek és tömörek, az író szenvedélyes, a személyes élmény tűzétől fűtött mondandója nem homályosítja el stílusának tisztaságát,
lényegretörő pontosságát. Különösen a négerek egyenjogúsításának problémáival foglalkozó írásokra áll ez. Amikor személyes ismerőseiről, Richard Wrightról, vagy Norman Mailerről rajzol portrét, stílusa fellazul,
gyakran használ a beatzsargonból merített, de hitelesen csengő kifejezéseket. Nem mintha Baldwin rokonszenveznék, mondjuk, Kerouac-kal – a
beat–zsargon sok szót kölcsönzött a néger dzsessz–nyelvből, s Baldwin
szívesen mozog dzsessz–zenészek társaságában. Aki beatniket keres
Baldwinban, csalódik, de aki az amerikai néger sorsát, vágyait és céljait
szeretné megismerni, annak bízvást ajánlhatjuk könyveit.
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MARTON LÁSZLÓ
Egy kései Bovaryné 307
Mesterházi Lajos: Az ártatlanság kora, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1963, 338 oldal.
Mi végre juthatna az új Bovaryné vagy Karenina Anna a népi demokrácia
második évtizedében? A kérdésre kései és voltaképpen méltatlan hugukat
megrajzoló Mesterházi Lajos optimista választ ad. Szerinte túlélné a csalást és a megcsalást; a magyar vidék purgatóriumába vetve bűnhődne, de
belső egyensúlyát megőrizve vígan élne míg meg nem halna! Ilyenképpen
fejeződik be Mesterházi Lajos új regénye, Az ártatlanság kora, melyet az
elmúlt évben jelentetett meg a Szépirodalmi Könyvkiadó.
A könyvet némi idegenkedéssel vettem kézbe. Az eleinte pontosan
meg nem fogalmazott érzés nem a szerző személyének szólt, de annak a
visszás helyzetnek, melyben író és alkalmi kritikusa leledzik. Magam
ugyan már régen leszoktam arról, hogy művek helyett nyilatkozatokból
vagy vezércikkekből ítéljek, a hírnév taszításának nehezen állok ellen.
Mesterházi Lajost a magyar irodalompolitika irányítói az ötvenes évek
végén abba a kényelmetlen trónszékbe ültették, melyben előtte Gergely
Sándor terpeszkedett – s melynek támláján Herczeg Ferenc hátának nyoma is meglátszott. Feje fölé díjakból emeltek baldachint, lába elé a korlátlan publikáció lehetőségét terítették, címerébe a szocialista realizmus
fémjegye vésetett. Az új koszorús költő a legnagyobb meglepetésünkre
nem fújta magát elődjének méreteire; műveltségét nem tagadta meg, a
maga–magának támasztott igényt nem adta fel és a hatalommal járó oktató–intő szóval is csínján bánt.
A viszonylagos szerénységnek kijáró viszonylagos rokonszenv azonban nem feledteti a jelenség azonos természetét. Mesterházi Lajos a mai
Magyarország hivatalos írója. Éppen úgy mint Gergely Sándor vagy Illés
Béla Rákosi Rendőrmagyarországának hivatalos írója volt és sokkal
úgyabbul mint Herczeg Ferenc Horthy Operettmagyarországának látszatfejedelme lehetett. Az ellenzék ördöge, amely a kritikust mai lakhelyére
kényszerítette, nem Mesterházi koszorúit irigyli különösképpen – feltételes reflexként minden színpadi és temetői kellékre nyelvét öltögeti.
Az illem és a köteles jóindulat ezegyszer visszatartaná, ha az ilyen alkura nem elsősorban a szerző fizetne rá. Ami idekint ingerlően hat, oda307

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 2. számában.
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haza nyílméregként bénít. A hivatalok elismertjét érdemben bírálni legalábbis kockázatos vállalkozás. Dicsérni sem egészen veszélytelen, hiszen
a méltató szóról sokszor sem az olvasó, sem a szerző nem hiszi el, hogy
személyesen neki és nem valamelyik miniszterhelyettesnek címeztetett.
Ha már a színvallás a tájékozatlan és szerénylehetőségű emigránsra hárult, éljünk azzal a szabadsággal, amely létünk legnagyobb örömét jelenti
s lássunk Mesterházi Lajos könyvének bírálatához úgy, hogy mindenféle
érzékenységet és gátat magunk mögött hagyunk.
Az ártatlanság korának szerzőjéről mindenekelőtt az derül ki, hogy ha
néhanapján érdemtelenül tolják is a sor legelejére – érdemei korántsem
mondvacsináltak, valóban a sorban a helye. Amíg a különböző méretű
babérkoszorúkat viselő hivatalosok legtöbbje szabadversenyes irodalomban egyáltalában nem jutna papírhoz, vagy képességeit legfeljebb a ponyván kamatoztathatná, Mesterházi mindenütt megtalálná a maga kiadóját
és olvasóközönségét. Nem az ő vétke tehát, ha alkalomadtán mások helyett fordítják idegen nyelvekre, másokat mellőzve küldik tanulmányútra
vagy olyankor kérik fel nyilvános szereplésre, amikor, egy kortársának
jellemzésével, kuss az igazság, harsog a talmi / többit sírból kell kikaparni…
Az ártatlanság kora, mint említettem, egy kései Bovaryné dilemmájából keres kiutat. A történet, hál' istennek egyszerű. Rózsa Szilárd a neves
orvostanár felesége, aki maga is orvosnő, balatoni nyaralása alatt viszonyt
kezd a tihanyi motel jazzdobosával. A kapcsolat alakulásának és szétbomlásának közönsége is van, szomorú asszonytársadalma és a férj, aki agancsait olyan méltósággal viseli, hogy néha megfeledkezünk eredendő vétkéről. Az elmondottak tételregényt is takarhatnának. Valljuk be, Mesterházi regénye a lélektani és morális elmefuttatás határán tántorog. De azért
regény, jobb oldalain élvezetes olvasmány marad.
Emberi esendőség, de amennyire nem állhatom, ha valaki az irodalmi
porondon izmait egrecíroztatja, annyira lenyűgöz a stíluson átütő műveltség. A biztos tudásért még a látomás üres foltjait is elnézem, a jó stiliszta
igenis kárpótol azért, amit a középszerűben amúgysem lelek meg. Mesterházi Lajos nehezen tagadhatná le, hogy olvasmányokból: franciákból
és amerikaiakból táplálkozik. De ezt nem is teszi, alakjait inkább úgy válogatja meg, hogy tudásanyagát egyenes gerinccel hordozhassák. Külföldi
városnevek, írók, eszmeáramlatok úgy villannak meg mellékmondataiban,
hogy csak sorokkal később kapunk észhez – ez is sikerült! Ennek megállapítása természetesen csak a dolgok felületéig visz, de a nevek, utalások
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mögött nemegyszer lényeges, mélyebbre hatoló gondolatok következnek.
Például idézek egyet, amely akár a regény mottójául is szolgálna:
„Az ész hatalmas eszköz, világot lebíró eszköz, az ám! De maga az
élet nem tárgya az észnek, hanem célja, gazdája, alanya. Mi az élet értelme? Te sem tudsz okosabbat mondani, mint Goethe: maga az élet. Vagyis
nincs értelme. Mindennek lehet értelme, csak az életnek magának nem.
Ahogy minden fájhat, csak az agy nem.”
Idéznék szívesen tovább is, más bekezdéseket. Főleg azokat lenne érdemes, amelyek az asszonyi életmód, a női világkép fölényes, tudományos alaposságú ismeretét bizonyítják. Mesterházi a nőt a maga fiziológiai teljességében ábrázolja – a házasságot pedig ennek brutális, természetes, testi formájában. E sorok azonban, ha a nyomdafestéket jól bírják is
és arányérzékünknek csak hízelegnek, a mondhatóság határain, magyar
nyelven, egyelőre még túl esnek.
A mézesmadzag vége ezúttal is keserű. Nem fejezhetem be mondandómat úgy, hogy a kielégítetlenség és helyenként az aktív düh érzéséről
ne panaszkodnék. Mesterházi Lajos ebben a regényében félmegoldásokat
választ; a feltárt, súlyos konfliktusokat könnyed, köznapi alkalmasságú
filozófiával oldja fel; haszonelvű ars poeticáját követve gyakorlati tanácsokat osztogat ott, ahol a tragédia kibomlását várnánk.
Tudom, készen áll az ellenérv: az élet és nem csak az irodalom! – kiegyezések sorozata s a királydrámák vérfürdőire is ráun a közönség. Mesterházi kompromisszumán azonban nem az arányérzékére kényes alkotó
gondját érzem, hanem a túl pedáns úrvezetőét, aki emelkedőn is a féken
tartja a lábát. Aki olyan tudatosan válaszol Flaubert, Tolsztoj visszhangjára, mint Mesterházi, annak talán a kockázatokból is többet kellene vállalnia.
Akad végül Az ártatlanság korának néhány oldala, melyet olvasva
semmiféle motivációt nem tudok méltányolni. 1956-ról lassan megtanulunk úgy vélekedni, mint a spanyolok a polgárháborújukról. Elvben tehát
azt is el kell fogadnunk, hogy állhatott valaki tisztességes szándékkal,
háborítatlan lelkiismerettel a barrikád túlsó oldalán. De ez a messzemenő
szabadelvű tétel az irodalomban bizonyítandó. Mesterházi megjelenítésében az ellenforradalomnak nevezett magyar október úgy lóg ki a hősnő
tudatából, mint népies példabeszédekben a lóláb. Nagy kár, hogy attól az
írótól, akinél műveltséget és készséget nem reklamálhatunk, éppen a
jóízlést vagyunk kénytelenek számonkérni.
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MÁRJÁS VIKTOR
Kilin Gáspár kalandja 308
Jékely Zoltán: Bécsi bolondjárás, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1963,
320 oldal.
A mai időkben ritka madár az olyan magyar regény, mint a „Bécsi bolondjárás”. Az ember nem is nagyon érti, mi késztette Jékely Zoltánt,
hogy 1963-ból Bánffy Dezső korába és Pestről Bécsbe vezesse az olvasót.
És milyen kedves, derűs humorral, mintha az „átkos” múltból, a szilvórium ízt, a levendula szagot, a huncut tréfákat, az élet mosolyát akarná viszszaidézni. Íme Kilin Gáspár kolozsvári cukrász- és pékmestert 55-ik születésnapjának reggelén, a segédek és inasok élén, így köszönti az első
segéd:„Engedtessék meg nekem, hogy drága jó mesterünknek 55-ik születésnapja alkalmából mindnyájunk nevében sikerekben gazdag, hosszú
életet és még sok–sok boldog születésnapot kívánjak.”
Kilin Gáspár, harsogó éljenzés közben a terített asztalon felsorakozó
pálinkás poharak felé terelte őket és ittak. A mester a parolázások után
visszavonult az irodába, ahol „a deszkafalról Ferenc József őfelsége nézett le rá jóságos mosollyal, életnagyságban, pipacsvörös, aranysujtásokkal ékes huszártábornagyi atillában”. Kilin mester meg esdeklő és
számonkérő pillantással kapcsolódott bele az „uralkodó jóságosan kéklő
atyai tekintetébe”.
Ki gondolhatta, hogy 1898-ban a „kizsákmányolt” inasok és segédek
„drága jó mesterüket” tisztelik a gazdában. A gazda pedig, a kolozsvári
hajdúivadék, Ferenc József szeméből jóságosan kéklő, atyai tekintetet
olvas ki. A legmeglepőbb, hogy ebbe a Magvető kiadóvállalat és a Zrínyi
nyomda is beleegyezett. Úgy látszik csakugyan változtak az idők. Hadd
említsem meg, hogy Kilin Gáspár tekintetében az említett számonkérés
nem lázadó, nem politikai természetű. Az a magyarázata, hogy Kilin emlékezni vél egy vidám estére, amikor őfelsége megígérte neki, hogy udvari szállítóvá nevezi ki, mint Matuseket, a cipészt, aki ezüst szögekkel kivert hegymászó bakancsot ajándékozott neki. De megint elmúlt egy születésnap és bár Kilin Gáspár azóta is minden lehetséges alkalomból díszes
gratulációt küld az uralkodónak a bécsi udvarba, a kinevezés csak késik.
Igaz, nem sokkal a házi ünneplés után érkezett egy pecsétes levél, amelyben ez állott:
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„Tekintetes Kilin Gáspár úrnak, a Kolozsvári Ipartestület alelnökének.
Engedje meg, hogy ötvenötödik születésnapja alkalmával ezúttal fejezzem ki szívből jövő szerencsekívánataimat és önnek sikerekben gazdag,
hosszú életet kívánjak. Sajnos országló gondjaim megakadályoznak abban, hogy a bizonyára meghitt ünnepségen akárcsak megbízottammal is
képviseltessem magam, azonban biztosítom, hogy lélekben jelen vagyok.
Kelt Budán, 1898 március 27.-én.
Aztán a pecsét és az elkenődött felséges aláírás.”
A kicsit fuzsitus Kilin épp úgy hitt a levélben, amellyel a barátai megtréfálták, mint az udvari szállítói ígéretben, amellyel valaki lóvátette.
Nagy felbuzdulásában 16 kiló csokoládéból és cukorból megremekelte a
Szent Mihály templomot és különféle családi és más kalandok után indult
vele Bécsbe, fel az udvarba, hogy az udvari szállítói címmel térhet majd
vissza. A nagy útra a város esze, Grün Adolf Alajos, a „Budapest”-hez
címzett kávéház tulajdonosa is vele tartott, mert egy örmény ficsúr elszerette a jövendőbelijét és szerelmi bánatában megnőtt benne a baráti
együttérzés.
Jékely a regény első felében úgyszólván a péksegédre és a kávéházra
szorított képet rajzol a korabeli Kolozsvárról. Kissé elsietve bemutatja az
epizódfigurákat, a nagyhangú pesti ügynököt, a szerelmes péksegédet, a
kikapós kaszírnőt, a verekedő Csipcsigánt, egy diákfelvonulást, egy kávéházi verekedést, de a stílus ingadozik a naturalizmus és a karikatúra között, hol az egyik sok, hol a másik. A mese érdekes, akár izgalmas is lehetne, de az olvasót mégsem tudja igazán lekötni. Az elbeszélés formája
humoros, de hiányzik belőle a fűszer. Adélt, a kaszírnőt, például így jellemzi: „Ízes–jellegzetes pesti kiszólásaival valósággal lázba hozta a férfiakat. Alig kilenc hónapja volt Kolozsvárt, – de már közszájon forgott például ez a mondása: Na ennek örülhet az anyósa.” Lehet, hogy bennem a
hiba, de Adél kisasszonynak ez az ízes kiszólása engem nem hozott lázba.
Azt sem találtam nagyon szellemesnek, hogy Kilin így évődik Grünnel:
„Hát most milyen nőre fáj a műfogad?” Jékely unos–untalan ilyen kiszólásokat ismételtet regényhősével: „Hogy azt a szűzmáriás vacsoráját...”
Ebben sem találtam nyelvi zamatot. Úgy gondolom, hogy Jékely Zoltán,
aki tehetséges költő és füle van a szóhoz, igényesebb módon kereshetné
az élcet, különösen, ha mint muzeális értékkel díszíti vele a kort. A humoros regény bizonyosan nem könnyű műfaj és nehezen tűri a középszerűséget.
Jékely a regény második felében bátrabban színezi a mesét, a bécsi kalandokba nem egyszer donquijoti arányokat ad a képzeletnek. A kolozs799

vári pékmester és a kávés szemében minden óriásnak, csodálatosnak tűnik, ami bécsi és így a kiábrándulások annál nagyobbak. Jékely itt már
álmokat, hallucinációkat sző a történetbe és a valóságot megtölti csodálatos elemekkel. De a naturalista részletek is a tévedések levében pácolódnak és telnek meg a pikareszk regények borsos ízével. Kilin mestert például egy finom vendéglőben Bánffy miniszterelnöknek nézik, egy újságírónak intervjút is ad, amiből súlyos bonyodalmak származnak. A kolozsvári pék és a kávés egy esőben ázó, siránkozó hajadont segítő szándékkal
elkísérnek a „Studenten Heim”-be, ahonnan bérhátrálék címén akarják
kitenni. Alaposan megkopasztva eszmélnek rá, hogy a „Studenten Heim”
nem diákotthon, hanem titkos találkahely és a sírdogáló leányzó is alkalmazottja.
A véletlen összetereli őket alsó és felsőürgési Ürgéssy Dénessel, a császári és királyi kamarás fiával, aki némi jótartásért azt ígéri Kilinnek,
hogy Ferenc Jóskánál, aki puszipajtása, kijárja neki a kormányfőtanácsosságot. Ez se Kilint, se Jékelyt nem lepte meg, holott a kormányfőtanácsosság csak 1920-ban lépett az udvari tanácsosság helyére. Az se nagy
baj, hogy Jékely Vaskóczy Dömét, a bécsi Magyar Ház szörnyeteg igazgatóját nagyméltóságúnak titulálja, pedig nem volt miniszter, se altábornagy, csak levéltárnok. A történelmi hitelesség nem ilyesmiken múlik.
A regény a 9-ik fejezetben akkor kapaszkodik a humor Olimpuszára,
mikor Kilin Gazsi egy borgőzös estén a Burg előtt találja magát és nagy
elhatározással meghúzza a csengő fogantyúját. Mikor egy kecskeszakállas, pálcás férfiú fogadja, egy száz koronást nyom a kezébe és felszólítja,
hogy fontos álladalmi ügyben azonnal jelentse be őfelségénél. A tisztes
férfiú hímzett mellényébe dugta a pénzt, eltűnt és hajbókolva azzal tért
vissza, hogy vesse le a lábbelijét, aztán kövesse, mert őfelsége várja. Kilin
így fuszekliban járta végig a folyosókat, termeket, amelyeknek falait
gyászfekete, pókhálós függönyök fedték és jobbról–balról kitömött fehér
és fekete lovak üvegszeme meredt rá. Végre egy szoba mélyén, arcán
bajuszkötővel, íróasztalán aktákat lapozva ült a király.
– „Ah, Ön az! – szólította meg az uralkodó, mikor mélyen meghajolt
előtte. Mi hozta ide, az éj ily késő órájában?”
Hamar kiderült, hogy az uralkodó is Bánffy miniszterelnöknek nézte
Kilint és nagyon megörült, mikor felismerte benne a kolozsvári Ipartestület alelnökét. Annyira, hogy az okmányról, amellyel Bánffy Dezsőt az
aranygyapjas rend lovagjává nevezte ki, kivakarta a bakafántoskodó magyar miniszterelnök nevét és Kilin Gáspárét írta a helyére.
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– „Reméljük, meg vagy elégedve – mondta őfelsége, mikor átnyújtotta
az összetekert okmányt. Fogadd őszinte szerencsekívánatunkat.”
A pékmester éppen meg akarta csókolni az uralkodó kezet, mikor
szörnyű csörömpölést hallott. Egy ökölnyi aszfaltdarab dördült az íróasztalon. Aztán egy fél gránitkocka zúdult be az ablakon, a nyomában kavicsok, vas–darabok, edények, bakancsok. Amíg a sarokba húzódtak, őfelsége halottsápadtan suttogta:
– „Kitört a forradalom, Bánffy keze van a dologban. Meneküljünk.”
Aztán loholtak. Az uralkodó elől, Kilin Gáspár mögötte, titkos ajtókon,
szűk folyosókon át, csigalépcsőkön le a pincébe és végül a kapucinusok
kriptájába. Az uralkodó éppen mutogatta, melyik Mária Terézia, melyik
II. József, meg a szerencsétlen Rudolf koporsója, melyik lesz Erzsébet
királynéé, mikor közeledő zsivajgást, dörömbölést hallottak, őfelsége
akkor beugrott abba a dísztelen, katonás érckoporsóba, amelyet magának
készíttetett és maga mellé tessékelte Kilin Gáspárt is. Már ott szorongtak
egymás mellett, mikor őfelsége félkarral kinyúlt és magukra húzta a koporsó fedelét. Kilin az arcán érezte a király alkohol, orvosság illatú leheletét és a különös szag most olyannak tűnt, mint valami balzsamos illat.
De hamar elfogyott a levegő, fuldokolni kezdett és jajgatva, nyögve rugdosta a koporsó falait.
Kilin Gáspár egy kórházi ágyon tért magához. Amint kiderült, a Burg
közelében, egy mellékutcában, kámforos banditák elkábították, kifosztották, még a cipőjét is lehúzták a lábáról, aztán otthagyták ájultan az utca
kövezetén. A mentők vitték a kórházba. Lázálmában élte át a burgi látogatást. Mikor kikerült a kórházból, Grünt már nem találta ott a szállásukon. Elutazott. A csokoládéból remekelt Szent Mihály templom pedig,
minthogy a fűtőtesten felejtették, megolvadt. Így ért véget a bécsi bolondjárás.
Jékely, aki inkább mesemondó mint elbeszélő, a regény végén, általában a képzeletbeli részletekben találja meg a hangját. A leíró fejezetekben
nincs elég jellemző, elég megelevenítő erő. A századvégi Kolozsvárról és
Bécsről vajmi keveset tud meg az olvasó. Ez a kevés is elnagyolt, hevenyészett részlet. Nem portré, csak néhány fintor. Egy vidám regényben a
szerző az elbeszélés melódiájával pótolhatja azt, ami a szövegből hiányzik. Jékely ebben ügyes, de sokszor nehézkes. Vagy nem elég közvetlen,
vagy nem elég parodizáló. Ha úgy tudná szóval tartani az olvasót, mint
Mikszáth, Krúdy, Gárdonyi, vagy maga Jékely a mesébe hajló, a képzeletszülte részeletekben. Ezekben ízes, szellemes elbeszélő, humorában
költői kedély van és nem egyszer valódi mélység.
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A kiadó a kötet borítólapján közlendőnek véli, hogy a „bolondságok”
nem „önmaguk kedvéből” kerültek a regénybe. A bécsi kalandok – írja –
csak ürügyül szolgáltak, hogy a szerző fintorogva írhasson a monarchiáról, a század végéről és a polgárságról. Én úgy találom, hogy a regényben
nincs több fintor, mint amennyi kellett, hogy a szerző rokonszenvesen
írhasson a két kolozsvári polgárról és arról, amit a bolondjárásban mulatságosnak tartott. Külön is meg kell dicsérni Kass János elsőrangú rajzait,
amelyekkel művészien illusztrálta a kötetet.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
A névtelen nyomor jelképei 309
Baráth Lajos: Házak tábla nélkül, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1963,
172 oldal.
Baráth Lajos, a fiatal miskolci író, másodízben lép könyvvel az olvasóközönség elé; első könyve egy novelláskötet volt, most egy valamivel hoszszabb műfajjal, egy kisregénnyel jelentkezik. A szerző egy vidéki gyárváros legszegényebb, legpiszkosabb negyedéről, lakóinak szürke és küzdelmes életéről számol be tizenhat fejezetben, tizenhat egymást követő,
de egymással csak lazán összefüggő tablóban. A regény utcanév és házszám nélküli házakról, a kollektív és névtelen nyomor jelképeiről szól. Itt
élnek a gyár árnyékában, a nehéz gyári munka ritmusában, azok a munkások, akiknek sorsát Baráth Lajos tablósorozatában ábrázolja. Nem annyira
egyéni sorsokat ír le, hanem inkább mind megannyi általános, „tipikus”
emberi magatartást: megismerkedünk Margóczival, a javakorabeli férfivel
és jó kommunistával, Gállal, a melankolikus szoknyavadásszal, Letekkel,
a részeges lövöldéssel, az öreg Ráczcal, Vavrekkel, aki nagy családja miatt a telep legszegényebb lakója, Zitával, az álmodozó és szomorú lánynyal, aki megszökik a városból és a falun, a paraszti életformában keresi a
tisztaságot és találja meg a boldogságot. Az emberek hol feltűnnek, hol
visszalépnek a háttérbe, néhányat pontosabban és részletesebben, másokat
csak röviden jellemez az író, de mindnyájan összetartoznak és ez az öszszetartozás, valamint előtérbe és háttérbe lépésük ritmusa szabja meg a
kisregény laza, de természetes egységét.
A tizenhat tabló nem kizárólag mozaik, egy–egy időpontban lerögzített
és mozdulatlan kép tizenhat pontosan egymásba illő része; a kép mozgásban van, az időbeli fejlődés hozzátartozik. A kisregény egy szürke munkanappal kezdődik, a névtelen és időtlennek látszó nyomorból lassan, a
napok és hetek során, emelkednek ki az egyéni, már néven nevezhető és
éppen ezért már korrigálható sorsok. A fatalitás névtelen: az egyéni sorson viszont lehet változtatni. A Házak tábla nélkül fejlődése is ilyen
irányba, egy jobb jövő felé mutat; a befejezés szimbolikus és teljesen
megfelel a hivatalos ideológia követelményeinek: a lakásviszonyok megjavulnak, a nyomortelep házait lebontják és lakóinak új, szebb lakásokat
utalnak ki.
309

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 2. számában.
803

A kisregény a mai magyar irodalomban nagy népszerűségnek örvend:
az elmúlt évek termésében sok példájával találkozunk. Ennek ellenére
igen nehéz volna pontosan meghatározni kereteit és szabályait. Annyi
azonban bizonyos, hogy a kisregény műfaján belül is találunk, – akárcsak
a másik két hagyományos elbeszélő műfajban, a novellában és a regényben, – szerkezetben és felépítésben egymástól igen eltérő megoldásokat.
Baráth Lajos műve a műfajnak ahhoz a válfajához tartozik, melynek
egyik legelső és legismertebb példája az amerikai Sherwood Anderson
Winesburg Ohio című munkája volt: ő egy amerikai kisváros életét akarta
bemutatni egymást kiegészítő és elmélyítő tablók sorozatán keresztül,
erős lélektani érdeklődéssel; Baráth Lajosnál csak a város egy része szerepel, őt más társadalmi osztály érdekli, és nem annyira az egyéni lélektan, mint inkább a szociológiai összefüggések. Az ilyen szerkezetű kisregényt az a veszély fenyegeti, hogy akaratlanul is átsiklik az elbeszélő irodalom területéről a riport direktebb hangú, de egyben felületesebb műfajába. Ezt a veszélyt Baráth Lajos sem volt képes teljesen elkerülni, annál
kevésbé, mert nála a pszichológiai részletek kidolgozását és elmélyítését
éppen a szociológiai–ideológiai célkitűzés, a szimbolikus mondanivaló
akadályozza. Az a regényhős, aki típus és szimbólum, nem lehet egyszersmind tökéletesen és részletesen kidolgozott egyén, mert az egyéni, mozgó részleteken keresztül esetleg elveszhetne az általános, eleve lerögzített
mondanivaló.
Baráth Lajos ügyesen, drámaian tud felidézni egyes jeleneteket, stílusa
egyszerű és direkt. Bár nem kifogástalan. Sem analíziseiben, sem a nyelv
eszközeivel nem nyúl le igazán a dolgok mélyére. Különösen zavaró az az
érthetetlen stílustörés, mely az első két fejezet után áll elő; az első oldalon
Baráth Lajos halmozza a heves színeket, a költői képeket és a bevezető
leírásban ilyen mondatokat találunk; az álom keserű nyálát egy köpéssel
elriasztotta magától, és: a nyárreggeli köd, mint olcsó lányon a ruha, felcsúszik, hogy egyesüljön a kékbe szikrázó éggel. – A továbbiakban azonban áttér egy egészen más stílusra, a külvilág, a természet leírása nem
játszik többé szerepet és a metaforák helyébe a realizmus lép, egy kevésbé irodalmi, egyszerűbb stílus.
A mai magyar világ felvázolása közben Baráth Lajos szókimondó bátorságról is tanúskodik; őszintén tárgyal aktuális és néha kínos kérdéseket. Aki még nem tudta volna, kisregényéből megtudhatja, hogy a téeszcsékben a kevésbé munkabíró öregek nyomorognak; a sztahanovista
munkás csak azért tudja teljesíteni a normát, mert tízen dolgoznak a keze
alá; a hívők félnek résztvenni az egyházi körmeneten. Részletesen és mé804

lyebbre hatóan taglalja a szerző a munkás–paraszt viszony kérdését, mely
tudvalevőleg a szocialista államrendszerek egyik sarkalatos és nagyon
nehezen megoldható problémája.
Ítéletem se nagyon kedvező, se nagyon elmarasztaló nem lehet. Mint
már mondottam, stílusa még nem tökéletes, tablói életszerűek, de néha
kissé felületesek is. Az alapvető hiba azonban másutt van; Baráth Lajos
nemcsak realista író, aki aktuális problémákat tár fel úgy, ahogy azok egy
kisváros nyomortelepén jelentkeznek. Ő ezen túlmenően minden részletnek szimbolikus jelentőséget akar tulajdonítani, mely nem teljesen ugyan,
de részben egybeesik egy liberális kommunista ideológia optimizmusával,
jobb jövőt váró perspektívájával. Szimbolikus a régi udvarról ellopott
hokedli, mely végül senkinek se kell az új, szebb környezetben. Nem véletlen az sem, hogy egy nyugdíjazott öreg munkás haláláról szóló fejezetet pontosan az a fejezet követi, mely egy fiatal munkásnak, Margóczi
fiának első munkanapjáról számol be.
Az effajta tipikus, szimbolizáló realizmus megfelel a szocialista realizmus néhány alapvető követelményének és e tekintetben Baráth Lajos
kisregénye jobb szocialista–realista alkotás, mint a legtöbb annak meghirdetett munka; mert a szerző tehetséges író, aki látja az élő valóságot. Irodalmi síkon azonban ő sem képes megoldani a konkrét valóság és a szimbolikusan érzékeltetett ideológia közötti feszültséget: A Házak tábla nélkül annyiban jó, amennyiben pontos és valódi problémákhoz és helyzetekhez nyúl; de szükségszerűen felületes akkor, amikor a mozgó és elő
valóság mögött feltűnnek a mozgást bénító szimbólumok, az optimizmus
külsőleges és éppen ezért nem teljesen, és irodalmilag semmiképpen sem
meggyőző jelei.

805

SZABÓ ZOLTÁN
Két dráma 310
Úgy tudom, Bibó István használta először – a magyar politikai fejlődés
elmaradásának okait kutatva - a „hazugságrendszer” kifejezést. Az ilyen
moralista tartalmú szó politikára talán szokatlan, de nem indokolatlan. S
Bibó nemcsak olyan rendszerre használta a szót, amely minden szavával
hazudik. Hanem olyanra is, ahol a hazugság nem szembeötlő, de a gondolkodás, közügyekről, néhány alapvető és általánosságban elfogadott
hazugságra vagy önáltatásra épül! Ha függőséget függetlenségnek, kis
szabadságokat szabadelvűségnek, forradalmat ellenforradalomnak kell
mondani maga a rendszer lehet aránylag türelmes, józan vagy okos egyben–másban. Ám ettől az alapvető hazugság hazugság marad. S mert az
marad: fertőz. Elsősorban a közgondolkodást fertőzi meg, az értelmet
hamis kiindulópontokról hamis következtetésekre futtatva. S ha így az
igazság amihez az igazmondás is hozzátartozik, kicsúszik a rendszer alól:
alapja nem szilárd! Bibó - sokak megbotránkozására, de joggal - a kiegyezés korát is ilyen hazugságrendszernek mondta, holott Deák tisztességéhez kétség nem fér, s a Tiszák is aránylag türelmes, jómodorú emberek voltak. Ám ilyen rendszerekben az efféle emberi erény sokszor csak a
közös hazugságot teszi elfogadhatóbbá, s egy, modorára civilizált rendszer is megteszi egyben-másban azt, amit a diktatúrák! Ha például egy–
egy pálya, egy–egy élet nem illik bele az elfogadott hazugságok rendszerébe, ha tanulsága nem azt igazolja – ezt az életet, ezt a pályát kitessékelik
a köztudatból. A kiegyezés célhoz igazodó felejtéseire Teleki László a
példa. Azt hogy az efféle hazugságrendszerrel, ha diktatúra, ha nem, a
történelemhamisítás (csonkítás is hamisítás!) velejár: Teleki László
posthumus sorsa érzékelteti. Ebből az életből száz esztendeig csak a csattanója, egy revolverlövés volt emlékezetes.
A feledtetés jellegének érzékeltetésére elővehetek egy impozáns kétkötetes munkát, Beöthy Zsolt irodalomtörténetét. Ez a mű 1896-ban jelent
meg, Milléniumra. Nemcsak a szépirodalom története, igen helyesen
számbaveszi a politikus műfajokat is; a szónoklattól a publicisztikáig.
Kossuth Lajos, „mint szónok és író” huszonkilenc oldalt kapott. Széchenyi István, „mint író” tizenhatot. Eötvös huszonhárom oldalra érdemesült,
s Deák, aki nem írt se regényeket, se eszmetörténetet, se verset, „mint
író” ugyancsak huszonhárom oldalon méltatódott. Teleki László viszont,
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a politikában Kossuth első embere, Deák többségi ellenlábasa, mint szónok és iratainak írója nem kapott méltatást. Holott országgyűlési felszólalásait rövidségük a Deák–beszédeknél rosszabbá nem teszik s emigrációs
levelei szakszerűségük vagy páthosztalan melegségük miatt Kossuth iratainál nem gyengébbek. S ő ráadásul írt egy szomorújátékot is, vagyis ez a
szónok inkább író, mint az előbbi kettő. A milléniumi leltár ezt a szempontot nem veszi figyelembe, indexe még hasonló nevű atyjától se különböztette meg. A név mögött kilenc oldalszám jelzi az említéseket. Róla négy
helyen van szó. Igen röviden.
Mellőzés, olyan fokon, hogy azt érezhetjük: van benne rendszer. Sem a
mű, sem az élet nem illett a hazugságok akkori jól esztergályozott rendszerébe: kínálkozik a magyarázat. Túlzott emlegetése talán ártott volna a
millenáris közelégültségnek, amely el tudta érni, hogy 48 dicsérete felszámolásának gyakorlatával párosuljon. Teleki László érdeméhez felérő
méltatástól esetleg megcsikordultak volna a közösügyes függetlenség s a
milléniumi önáltatás olajozott fogaskerekei.
A politikust, aki nem akart a deáki tettnek cinkosa lenni, a díszmű ezzel az egy mondattal intézte el: „A határozati párt, mely Teleki László
vezérlete alatt saját megdöbbenésére többségben látá magát. . . szemben
az ország–világ előtt reá háramló felelősséggel le is tette a fegyvert.”
(Kiemelés tőlem.) Ez a Deákról szóló fejezetben olvasható, s ennek írója,
Zichy Antal, ügyesen elhallgatta, hogy azt a bizonyos fegyverletételt az
előzte meg, hogy Teleki László a fegyvert magára fordította. Erről másutt
van szó. Teleki „király s nemzet közt kellvén választania, az öngyilkos
halált választja 1861-ben” értesülünk. Ennyi a pályazáró tragédiáról,
semmi több. Kossuth Lajos legerélyesebb munkatársát Kossuth méltatója
azzal intézte el, hogy a „tragikai vég felé” vitte már a „drezdai elfogatás” is. Vagyis az emberrablás! A „Kegyenc” írójával viszont a „Szigligeti társai” – fejezetben találkozunk. Teleki László Rákosi Jenő jóvoltából lett lógós ló a „Liliomfi” írójának dalszekere mögött. „E dráma —írta
Rákosi Jenő a „Kegyenc-ről – olvasmánynak sem nem (így: sem nem!)
vonzó, sem nem tanulságos, sem nem megindító!” Értesülünk, hogy a
cselekmény „akármelyik részét el lehet követnie egy embernek erkölcsi
részegségében, de egy darab életen keresztül csak a legelvetemedettebb
emberi csodának lehet ezt, mint játékot folytatnia...” Mintha a hatalom
vagy hatalomvágy nem tette volna mindig mindenre képessé az embert,
Rómában egykor, Bécsben akkor, Budapesten azóta. Megtudjuk még,
hogy „az irodalom rendesen más véleményt terjeszt”, de „az irodalomnak ebben nincsen igaza.” Irodalom alatt (erre Rákosi Jenő nem utalt)
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Vörösmartyt kell értenünk; ő a „Kegyenc”et megjelenésekor 1841-ben
így méltatta: „Nem lehet őszintén nem örvendezni a literatura ilyen nyereségének… cselekvény gazdagságban, s egyes lelkiállapotok festésében s
az egésznek irányában magáévá tette az új francia iskola érdemét, de meg
kell még attól tanulnia a célszerű elosztást, gazdálkodást...” Vörösmarty
1841-ben még észrevette, Rákosi Jenő 1896-ban már feledte, hogy ez a
hazai pisztrángocska Victor Hugoval úszott párhuzamosan.
Ilyen múltszázadi előzmények után elismerés illeti mindazokat, akik a
„tragikai vég” századik évfordulójára, 1961-re, kiadták Teleki László
összegyűjtött műveit Budapesten. A kétkötetes munkát nem írrnám a mai
rendszer javára közvetlenül, bár örvendetes, hogy van forint s van papír
ilyesmire. Nem a szerkesztők vétke, hogy Teleki László s Orczy Ágota
levelezése, aminek alighanem volt közérdekű része is, elégett; tüzük vájjon kit melegített 1945-ben? S azon sem érdemes fennakadni, hogy van
néhány idétlenség mutatóba, a jegyzetekben. Badarság például Szekfű
1945 utáni magatartását vállveregetőleg emlegetni egy Teleki–
gyűjteményben. Kemény G. Gábor, Kozocsa, Gunst, Horváth Zoltán,
Fejér Judith, Macskásy Pál és Romhányi Gyula Teleki–könyve jó és alapos munka, bár egy jó portré Telekiről hiányzik a műből. Ezt a „készülő
Teleki–biográfia” bejelentése nem pótolja s portré híján az életrajzot a
sok bevezető és részbevezető tanulmány, valamint a jegyzetek adataiból
kell – kinek–kinek magának – összeraknia. Olyan fáradozás, amire olvasónak ritkán van ideje. Mindez azonban apró hiba, ahhoz a nemcsak kegyeletes, hanem bátor és hasznos tetthez képest, hogy a válogatás kezünkbe adta az életművet, újra kiadta a „Kegyenc”-et, a hátrahagyott írások szemelvényeivel toldva meg a drámát. Ezek elseje, a tízéves „Latzika
jegyzőkönyve” olyan gyereket mutat be – ritka tünemény a kor arisztokratái közt! – aki kifogástalanul beszél, ír magyarul. A fiatal gróf útinaplója,
cicomátlanságával lep meg: stílusa közelebb áll Petőfi vagy Kármán prózájához, mint Gorove vagy Szemere irányához. Az országgyűlési beszédek nyugat–európai formációjú emberre vallanak, aki ízes vagy latinos
hazai típusoknál pontosabban szól, mindig a tárgyhoz, semmi máshoz,
csak a tárgyhoz. Ezek a felszólalások – intervenciók valóban! – mintha
egy parlamentarizmushoz már hozzászokott nép Alsóházában hangzottak
volna el. Se cikornyás kifejezésmód, se páthosz. Iróniában azonban nincs
hiány. Ugyanez jellemzi az emigrációs politikai leveleket. A két kötet
(„Teleki László válogatott munkái”, Magyar Századok, Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1961) magyarok között ritkaságszámba menő férfiút mutat
be. Olyan embert, aki politikai gondolatot csak politikai műfajban s poli808

tikai fórumon – emigrációban a tervkovács–levelezés ilyen – fejez ki. Aki
szépirodalmat és politikát egymással nem kever. Nála a politikai írás tartalmát, terjedelmét egyedül a cél határozza meg, nem színezi–zavarja túlzott törekvés lendületre vagy eredetiségre, mint Kossuthnál vagy Széchenyinél. A cél; a cselekedet, az elvnek megfelelő politikai alkotás. Kémény
logikájú férfiút látunk. Alig van benne páthosz, van bőven közvetlenség,
emberi melegség. Megértés is, különösen a nőknek, nővéreknek s
Batthyánynénak írt levelekben. S a kétkötetes munka dokumentumai szétzúzzák a törpitő legendát arról, hogy Teleki „király és nemzet közt őrlődve, adott szó és elvhűség közt morzsolódva menekült a halálba; valamilyen lovagias ügy játékszabályai szerint. Ennél jóval bonyolultabb jelenség! Tanulságosabb is: forradalmárt látunk, aki külföldről visszahurcoltatva nem leli honját a hazában, mivel ott nincs meg többé az a forradalmi
helyzet, amelyben otthon vagy elemében érezhetné magát. Utal erre a
felsorolt bizonyítékokkal a Teleki–anthológia is. Ám az emberi helyzetet,
egész mélységével Illyés Gyula („Másokért egyedül” - Két dráma Szépirodalmi Könyvkiadó, 1963) Teleki–drámája fejezte ki.
A Teleki Lászlóval foglalkozó történészcsoportnak a „Válogatott művek” kiadásával egyenrangú érdeme, hogy Illyés figyelmét felhívta a reformkor e különálló hősére, akinek rokonszenves magyarsága eltér a többiekétől. S nem az ő rovására, legalábbis az én megítélésem szerint. Az
eredmény: a „Kegyenc” Illyés–változata lett, valamint Illyés Teleki–
drámája. A közelmúlt könyvei közül ezt a kötetet ajánlanám nemkötelező
iskolán kívüli olvasmánynak minden magyarnak, aki a múltból tanulni
akar. Hogy mi vitte rá Illyést erre az impozáns Teleki–műre? Aligha csak
a kegyelet! Az, hogy a válogatott írásokat a történészek meg megjelenésük előtt! – a költőnek megmutatták, gondolom csak a téma lehetőségeivel csábította a tehetséget. A vállalkozókedv igazi forrásvidéket, azt hiszem, másutt kell keresnünk. Illyést drámaíróként, mindig a forradalmárok érdekelték: a valamiben forradalmi alkatú ember; elvégre Görgey is
forradalmár volt, a maga mesterségében, hadseregszervező katonaként. S
Teleki László is forradalmár, sokkal inkább, mint Kossuth vagy éppen
Széchenyi, ha nem is olyanformán, ahogy Petőfi az. … Nézeteinek következetes, kíméletlen és mindenben a probléma magváig menő radikalizmusával volt forradalmár, s nem csupán azért – bár az adalékokat gyűjtő
szorgalom ezt hangsúlyozza – mert tartotta a kapcsolatot Magyarországon
Táncsiccsal is, Párisban a századközép forradalmáraival is. Napóleonnal
is tartotta a kapcsolatot. S meglehetősen forradalmi jelenség a szó tágabb
értelmében is az, hogy Magyarországon annyira nyugateurópai, Nyugaton
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annyira magyarságához, hű férfiú maradt. A páros mű, amit Illyés szentelt
Telekinek emlékműnek is páratlan a magyar irodalomban: ha az átértés és
átérzés terjedelmét, alaposságát nézzük, haloványítja Vörösmarty Lisztódáját, Arany Széchenyi–ódáját, még a Bartók–óda is mértéktartó remeklés a két dráma mellett. Mivel ez a műfaj nem óda s nem ünnepel: messze
vagyunk az apoteozistól. A szoborrá merevítéstől is. Illyés átad egy embert művével, eszméivel, életével, szenvedélyeivel. Idegállapotával is. A
„Kegyenc” újraírásával Illyés egy múltszázadbeli drámai témát huszadik
századi életre ébresztett; a „Különc” megírásával egy múltszázadi emberéletnek időtlen és mai értelmet is adott. Mindkét darab felülmúlja Illyés
Gyula korábbi drámai munkáit és a kortársak drámáit is. A „Kegyenc”
átdolgozásában (ez a szó félrevezető: Illyés a „Kegyenc”-et „Teleki László eszméi nyomán írt” saját drámának jegyzi) a maga hajlamain és jogos
önkényén túl Vörösmarty nézetét is követte. „Egyedül csak a ruha szabásában, a részek elosztásában fekszik az ok, ha a mű érdemlett méltánylással nem fogadtatnék” – írta ő 1841-ben. Az Illyés–változat ezen segít,
radikálisan. A tragédiát felénél rövidebbre kurtítja. Páthoszát ideges tömörség zablájára fogja: minden szomszédszó közt magasfeszültség izzik.
Nemcsak a zsarnokságtémáról szóló gazdagabb élményeink teszik az új
„Kegyenc”-et érthetőbbé és megrázóbbá ma, mint a régi volt a maga idejében! Hanem az is, hogy amit a múltszázadi ferencjoskás kritika elvadultnak és szélsőségesnek minősített, ma – a végletek vidékein kísérletező
modernisták korában – reális lett. S részben természetes, hogy így hat:
napjaink divatainak elődeit épp a romantika korában találhatjuk meg. így
az új „Kegyenc” ideges feszültségével alighanem a „legmodernebb” drámai munka, amely a magyar drámaírás műhelyéből ezekben az években
kikerült: valószínű, hogy idegennyelvű változatát nyugati közönség megértéssel fogadná. A Teleki–Illyés dráma mögött Illyés Teleki–drámája egy
emberi sors és egy történelmi helyzet átértésének a remeke. Az ábrázolásé
is.
Abba az új magyar történelmi drámaírásba, amely a harmincas évek
végén kezdődött, ez a mű hozza be – végre! – a közéleti és magánjellegű
szenvedély egyensúlyát! A politika és szerelem, ami nálunk főleg versek
soraiban rendelődött egymás mellé, drámákban s a regényekben ritkán
volt egyenrangú. A magyar drámákban (Illyés Gyula drámáit bele- értve)
a szerelem többnyire csak olyanformán tünedezett fel, ahogy az asszonynép a parasztházban. Jelen volt, de csak azért, hogy alkalomadtán ezzelazzal kínálja a haza sorsáról mély szenvedéllyel vitázó férfiakat. Irodalmunk – érthető okokból: nemzeti irodalom lévén – behozta abba a köztu810

datba, amely polcaink könyveiben sorakozik fel, az Alföldet, Erdélyt, a
múltat, a népet, a közügyet. De késett a magánélet irodalmi emancipálásával. Nemzeti vagy népi ihletésű irodalom lévén férfibirodalom maradt!
Az „Iszony”-ig a magyar regényben alig-alig merül fel, ha a jellemet nézzük, valamirevaló asszonyfigura, s az „Iszony”-é is férfivonások nőiesítéséből született. A „Különc” jeleneteiben azonban magánélet és közélet
egyenrangú, látjuk a férfit is az államférfiben: elvhűség és Orczy Ágota
osztozik a Teleki-sorson … Ami a forradalom utáni forradalmiatlan helyzetet rajzolja a darabban, az számtalan alkalmat adhatna úgynevezett mai
tanulságokra. Ezekre azonban nem szükséges, nem is illő külföldről rámutatni s ráadásul a történelmi párhuzamok többnyire sántítanak, bár
vannak emberi-erkölcsi és társadalmi-erkölcsi helyzetek, amelyek változó
körülmények közt meg-megismétlődhetnek. A Teleki-sors, ez kétségtelen,
ma is elképzelhető. A tragédia időpontját – Teleki 1861 május 9-én fordította a fegyvert maga ellen - Illyés a „Különc” bevezetőjében „vízválasztónak” mondja. „A szabadságharc nagy reménységeivel és utólehetőségeivel ekkor zárul le – írja. De ami utána kezdődik annyira más világ az
előző kor igaz embereinek, akár a halnak a levegő.” Ez igaz, de az már
nem volna igaz, hogy az új kor, amire a vízválasztóról látni – vagyis a
lejtő – jobb lett a réginél. „Hatvanhétben – írta ugyancsak Illyés majdnem
30 évvel ezelőtt – aránytalanul nagyobb a jólét, mint negyvenhétben, az
ember mégsem meri egymás mellé tenni a két képet, a szellemi elszegényedés megdöbbentő... az ország csak szemre hízik, sőt puffad... végül
már az satnyítja, aminek táplálnia kellene: a háj... A nemzeti akarat, az
emberi magatartás. . . meghalt. Börtönbe került, világgá szóratott, lelkében megtöretett, szóval meghalt. Nagyrészt valóságosan is meghalt, mert
a halál jól válogat, mihelyt elvet vérrel kell bizonyítani.” 1861-ben a halál
az Illyés-dráma hősét, Teleki Lászlót választotta ki. Azt az embert, aki
valóban nem „király és nemzet” közt őrlődött, nem az pusztította kedvét
az élethez, hogy se egyiket, se másikat nem tudta választani. Hanem az,
hogy ő nem tudta magát túltenni azon, amit kortársai el tudtak feledni.
Olyan embert látunk, aki nem ismer mást, mint elvfeladás nélküli kiegyezést. Ugyanakkor nagyon is jól ismeri – országgyűlési beszédei és emigrációs iratai egyaránt ezt tanúsítják – a lehetőségek művészetének fogásait
és fortélyait. De az elvfeladást nem sorolja a reális politikai lehetőségek
közé. S a forradalomnak és eszméinek és személyeinek puszta tiszteletet –
követésük nélkül – már elvfeladásnak érzi. Ha- zugságnak is. A halál felé
taszító dilemmának nem „király és nemzet” a pólusai. Hanem a nép forradalmi érdekei és a nép, illetve a helyzet forradalmiatlansága. Forradal811

miság nélkül nincs remény eredményre – mondja benne az elvéhez hű, a
politika morális tartalmát tisztelő ember … Forradalommal nincs remény
sikerre – mondja benne a szakember – a lehetőségekkel józanul számoló
politikus, aki túl is lát a magyar glóbuson, de a magyar glóbust is szépítés
nélkül látja … Ezenfelül a hazahurcolt, majd otthon ünnepelt s várakozással körülvett ember azt is tudja, hogy kinek–kinek két hazája van, s ebből
az ország csak az egyik. A másik: az ügy, amellyel azonosult. Nagyjából
ez a végső tanulság, amely ebből a két drámából olvasás közben – előadásuknak ugyan várhatjuk hírét! – kibontakozik. A két mű olvasmánynak
nemcsak értékes vagy tanulságos: itt–ott hallatlan mértékben, izgató és
izgalmas is. A kérdésre, hogy miért kellett a Teleki–sors ábrázolásához a
„Különc” elé a „Kegyenc” is, a választ megtaláljuk Illyés egy régi könyvében. „Az ember igazolja a művet olvashattuk a „Magyarokéban – „de
előbb magát kell igazolnia a művel. Nemcsak Segesvár magyarázza Petőfit, de megfordítva is .. .”
EGY JÁTÉK
Az ötlet, hogy Londonban Nemzeti Színházra volna szükség, 1848-ban
merült fel először Angliában. Ötvenöt év múlva meg is jelent egy könyv,
közölve a kívánatos állami színház tervrajzait. S további negyvenhat év
múltán, 1949-ben a parlament két háza végül megszavazott egymillió
fontot a londoni Nemzeti Színházra.: az elköltés időpontját kecskére káposztát – a pénzügyi kancellárra bízta. 1962-ben kinevezték az igazgatóságot s tavaly ősszel a londoni „Nemzeti a „Hamlet”- tel megkezdte előadásait az Old Vic színpadán. Sophokles „Philoktetes”-ével Beckett „Játék” című egyfelvonásosát játszák ezidőszerint. „Ember is, hős is – tanulhattuk Philoktetesről – aki nem puhány és nem is keményszívű, hanem hol
ez, hol az. A szerint, hogy természet vagy elv és kötelesség mit kíván tőle?
Amit bölcselem megteremthet, művészet megjeleníthet, annak ez a darab a
netovábbja!” Ezt Gotthold Ephraim Lessing írta s a magasztalást napjainkban már elég nehéz átéreznünk. Wordsworth Philoktetest olyan fájdalom áldozatának mondta, amit bölcsesség nem enyhít. Gide viszont, hazabeszélve, a művész előképének látta, akit félretesz a társadalom; kényelmetlen az efféle ember, de a társadalomnak végül is szüksége van rá,
nélküle nincs győzelem. Babits azzal mentette e Sophokles–dráma gyengeségét, hogy vele a szerző már Euripides modorához közelít.. ., nem a
„Bacchánsnők”-höz, attól tartok. Philoktetest, mondja a mitológia és a
drámai cselekmény, Trójába menet kígyó harapja meg. Sebe nem gyógyul, de büdösödik. Átok van rajta – mondják a hajósok. De nem a vízbe
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dobják, mint Jónást a zsidók, hanem egy szigetre teszik ki. Később érte
mennek; Herkules nyila nála van, kell a csodafegyver a háborúhoz!
Philoktetes, akár Jónás a prófétaságot, rühelli a bajtársiasságot azokkal,
akik túladtak rajta. Testén a seb, lelkében a bajtársak árulása üszkösödik.
„Barátom az, aki velem egymértékben gyűlöli ellenségemet” – hangzik el
a darab kulcsmondata, amely ellenszenves görög morált fejez ki, tömören.
Végül azonban közbelép az isten, Herkules. Az ő szava intézi el a fogas
kérdést, hogy kihez kell hűnek lenni: görögök ügyéhez-e vagy saját sérelmeihez? Figyelmezteti Philoktetest hatalmi szóval, hogy a győzelmet
neki kell kivívnia. S figyelmezteti arra is, hogy az eredményt nem szabad
magának tulajdonítania. Ezt az istennek, neki Herkulesnek, kell majd
tulajdonítani: övé a nyíl! A nézőnek itt, napjainkban, óhatatlanul J. V.
Sztálin jut eszébe: a sikert a militáns vívja ki, de a dicsőség a fegyveré, a
marxizmus–leninizmusé, valamint a pártvezéré, aki a fegyvert a küzdők
kezébe adta. Ettől eltekintve az Old Vic Sophokles–előadása azokra a
régimódi Shakespeare–előadásokra emlékeztetett, amelyekben a színész
mélyen átérzi szerepét, s az átérzést hevesen ki is fejezi. Az estét megnyitó Beckett–darab címe egyszerűen „Play” vagyis: „Játék”. Előadása
mindössze kétszer tizenöt percet vesz igénybe, ami Karinthy Ady–
paródiájából ismerős nekünk. Valójában: a kétszermondás korántsem
őrület itt, bár van benne rendszer. Főleg rendszer van benne.
A „Play”- t London előtt Ulm-ban mutatták be németül, majd New
York-ban angolul. Három urna, egy színész és két színésznő kell hozzá.
Olyan, aki versmondónak is jó. Nem mintha a játék szövege költői volna;
az előadás modora költői. A szó geometriai vagy matematikai értelmében
az, arányaival. A szeszélyes értelmű nézőnek a „Játék” Verlaine „Érzelmes Párbeszéd”-ét, Sartre „Zárt Tárgyalás”át, valamint a szokványos
háromszögdrámákat juttatja eszébe: emezek absztrakciója. Cselekménye
nincs, nem is lehet. Az urnákból kiemelkedő három fej egy már elmúlt
élet elmúlt gondjait, érzelmeit mondja. Kiki a magáét, magának, maga
elé; nem egymáshoz beszélnek. A „Játék” három párhuzamos monológból szövődik össze, kiki a levegőbe beszél magáról és a többiekről és a
viszonyukról; egy arc se fordul a másik felé. Mozdulatot a szerző nem
engedélyez a színészeknek, arcjátékot se, de a férfi időnként csuklik, s a
néhai szerető időnként hisztérikusan felnevet. A szereplők helyett a reflektor mozog a színen, a fénycsóva mindig a soros beszélőre villan. Három életet látunk egy vesztegzár–helyzetben. Az ábrázolás tökéletes rendezőt és olyan világítót igényel, aki egy chronométer és egy művész képességeivel rendelkezik. A szöveget a néző a reflektorfény ugráló ütemé813

re elébb gyorsított ütemben kapja, hadarva. Jó, ha a felét meg tudja érteni:
így az erdőt látja csak, nem a fákat; az egésznek csak az alaphangulatát.
Ebbe rajzolja be a második rész, a folyóbeszéd sebességével, a tisztázó
részleteket. A hatás – arra, aki átengedi magát a szerző szándékának –
elemi erejű! Gyakorlatilag a poézis hatása, ha költőinek olyan alkotást
mondunk, ahol minden szó a maga idejében a maga helyére kerül. S ha az
előadás a poézis erejével hat, szövege – ha elolvassa az ember— lassított
felvételnek, prózainak, köznapinak rémlik. A teljesítmény az, hogy köznapi és közhelyszerű mondatokból és helyzetből költészet lett az előadás
jóvoltából. Ez azonban az író teljesítménye, csak másodsorban a rendezőé: Beckett azt, hogy mi mennyi ideig tartson, másodpercre előírta. Ez a
darab papírra, de az idő elemébe íródott. Az időzítés mágiája, precizitása
hozza ki a lehető legtöbbet a lehető legszerényebb szövegből. A „Játék
Beckett pályafutásán, gondolom, azért jelentős állomás, mert kiküszöböli
az ír modernek legfőbb hibáit: a konfúziót, az arány és mérték hiányát. A
„Játék” szereplői csak holt lelkek, urnába zárt kísértetek. Mellette azonban a Sophokles–előadás rémlett görög–pótlós szertárból kiemelt gipszfigurák kísértetjárásának.
LÍRAI ÉLETREGÉNY
Szép könyvet tartok a kezemben: a jelző mindenekelőtt a kiadót és a
nyomdászt dicséri. A Szépirodalmi Könyvkiadó ezt a munkát, egy életmű
javarészét, bibliapapírra nyomtatta. A szöveget Szántó Piroska szemnek
kellemes illusztrációi csinosítják. Halvány, galambszínű vászonkötésben
hozták forgalomba, háromezer példányban, Magyarországon negyvennégy forintért kapható. Vas István „Összegyűjtött versei” három évtized
termését hozzák az olvasónak. Maga a szerző azt hangsúlyozza, hogy a
válogatás szempontjait nem túlzottan válogatta meg: „kirekesztésre csak
semmitmondó verseit” ítélte.
Vas István 1910-ben született, Budapesten. A háború előtt magántisztviselő. Ez a hivatalnokpálya teszi fehér hollóvá a magyar költők társaságában. Azidőtájt, amikor első köteteit kiadja, a magyar költők javarésze
még vagy újságírással keresi kenyerét, vagy tanárköltő. Hivatalnok–költő
kevés volt akkoriban, 1932-ben. Babits „Új Anthológiája” harminchárom
fiatal költő száz legszebb versét közölte. A harminchárom közül csak
nyolc született Budapesten. Köztük van azonban például József Attila,
akit ez – külváros–versei ellenére – valóban nem jellemez. Magántisztviselő három akad a harmincháromból. Az egyik Illyés Gyula, akit „banktisztviselő”-ként említ a jegyzet, ez a foglalkozás azonban nem hagy
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nyomot költészetén. Vas István azonban olyan poéta, akinek világát a
'hivatal', 'nagyváros', 'kövezett utca', 'bérház' fogalmak is meghatározzák;
már amennyire környezet költészetet meghatároz. Gyerekkor, diákévek,
foglalkozás mind pesti. Ezeket a verseket olyan csendesmodorú, lényegében szelíd, vakmerőség igényével nem is kacérkodó poéta írta, akinek a
székesfőváros a pátriája. Vidéken üdülőhelyekre megy, nem rokonokhoz;
külföldi nagyvárosokban otthonosabban érzi magát mint hazai vidéken.
Habitusában a városi foglalkozás és polgári életérzés, már ahogy ez Budapesten jelentkezhetett, művet is formáló mértékben szerepel, ö, aki a
kortárs költők közül Weöres Sándorhoz írt verses episztolát, Radnóti naplójához fűzött verses glosszát és Szabó Lőrincet búcsúztatta ódával, „Budapesti Körkép” című versében szülőföldjét, Budapestet azért dicséri,
mert a költők kikötője lett s így ünnepli: „A századok lassankint összehordták – Latinok, svábok, zsidók, magyarok – E tenger várost, amely
Magyarország – Közepén cifra habbal kavarog.” Ez a budapesti ihletésű
szellem, aki magát szocialista tartalommal humanistának érzi, egész kötetet szentel – 1947-ben – Rómának, s 1959-ben és 1961-ben egy–egy másik utazásnak.
Önmagát így jellemzi: „magyar mértékkel mérve nem tartozom a termékeny költők közé.” A megjegyzés becsülésre méltó önismeretről és önbíráló érzékről tanúskodik. A harminc év termése nagyjából négyszáz
vers s ha a forrásból szűken csorognak is a lírai témák, Vas István korántsem szűkszavú költő. A négyszáz vers nyolcszáz oldalra fut ki s mai mértékkel mérve sok a szokatlanul hosszú vers ebben a gyűjteményben. Holott az a Kosztolányi, akinek Vas Istvánra hatása volt, úgy vélte, hogy a
költészet, ahogy németül a 'Dichtung' szó jelzi, voltaképpen sűrítés, tömörítés. Vas István nem a szónak ebben az értelmében költő. Ha a peioratív
értelmet ebből a szóból ki lehetne küszöbölni, akkor azt mondanám róla,
hogy inkább verselő mint költő. Olyan lírai alkat, aki érzelmeit, élményeit
és gondolatait egyaránt verses formában mondja el. Néha olyan mértékben tolva félre azt az igényt, hogy a vers gyémántkemény és gyöngycsillogású legyen, mint a dalszövegek szerzői. Példa rá az ilyen epigrammatikusnak látszó s bár kétsoros, de bőbeszédű jegyzet „Pest felszabadult
romjai. – Jaj, nem tudok ujjongani.” Az ilyesmit tisztessége természetesen igazolja, különösen Vas István helyzetéből: a felszabadulást, aminek
ő személy szerint az életét köszönheti, árával együtt veszi tudomásul!
Költészetének verselő, versben–elmondó–tünődő jellegére maga is céloz.
Az utószóban „verseiből kikerekedő lírai életregény”-ről beszél, s a lírát
önéletrajzi, elbeszélő műfajként, néha tapasztalat továbbadására is hasz815

nálja. Ez a hozzáállás menti az olyasmit, mint a „bús” jelző hézagpótló
beiktatása a versmérték kedvéért. Ez menti ennek a lírának a lazaságát,
lebegő jellegét s néha meghökkentő szenvedélytelenségét is. Innen magyarázhatók költészetének reviczky–gyulás vonásai is: csöppet elérzékenyült líraiságról van szó; polgári ihletésű költészetünk általában nehezen
tudott kiemelkedni a századvégies hangulatból, mivel ebben maga Budapest sokáig benneragadt. S ha van e lírában szatíra is: ez se rikító vagy
éppen erőteljes. A versekben előadott lírai életregény olvasójának az az
érzésé, hogy az önéletírás hősének sohase sikerült amúgy istenigazából
méregbe jönnie. S ez nem hazug póz vagy megjátszott fölény: az indulat
abban forr ilyen jólnevelten, akit városi gyerekkor nem tanított meg káromkodni. A düh hiányzik, de a készség a felháborodásra – adott rá alkalmat ez a három évtized – megvan! Az érzékenység is. A tisztesség is.
Az ötvenes évek elején írt és akkor kiadatlanul maradt írások például keményebbek és keserűbbek, mint a negyvennégyben írt napló. Nemcsak
azért, mert a költő közben érettebb lett, hanem azért is, mert jóakaratú
embernek keservesebb, ha hóhérsorban áldozat, mint az, ha
üldözöttsorban. Az ötvenes évek különös lelkiállapotát jellemzi ez a négy
sor: „Csapdarendszer, förtelem–kor – Vagyok olyan szörnyeteg! – Közös
bűn, testvéri undor – Köt már össze veletek.” ... Vagy ez a strófa: „Hol
vannak már húsz év előtti – Eszméink? – Megvalósulóban. – Bár ne tudnám, hogy az egészben – Valaha én is benne voltam.” Ezek az ember érzékenységére–tisztességére jellemző sorok, s közelsem a legjava ennek a
kötetnek, de: maga a „verses életregény” is sűrűbb és nehezebb fajsúlyú
költészetté vált ezidőtájt. Olyanformán, de nem olyan mértékben, mint
Radnótié a háború alatt. Keménység, tömörség ekkor jelentkezik s ez többet ér a korábbi kultúrszókincs burjánzó retorikájánál; a kísérletezés viszont a hatvanas évek javarészt utinaplós verseiben tünedezik fel. Mértékkel.
Amíg ezt a kötetet olvasgattam, folyton arra gondoltam, hogy mennyire rokonszenves, mélytisztességű író ez a költő. Éppen a szerénységével,
amely túlzottan vigyáz arra, hogy ne lépje túl tehetségének magalátta határait. S arra kellett gondolnom, hogy ez a könyv fejezi ki hitelesen –
úgynevezett nagy versek nélkül és a lírai líra középfokán – e nehéz kor
sűrűn változó periódusainak közérzetét! A harmincas évek mulasztás–
szorongásának; a háború–évek katasztrófa–érzetének; a zsidóbujdosás
nyomásának; a felszabadítottság többértelműségének; a zsarnokság egyértelműségének nyomását is, a levegősebb intermezzók. fellélegzését is
megkapjuk itt. Inkább átlagosan emberi, mint egyénien eredeti színezés816

ben. Még azt is megtudjuk, hogy mit jelentett a fordításból–élés a magyar
írónak a szocialista törvénytelenség idején. Ezt jelentette: Míg Néró rémuralmát fordítottam , – Előttem működött a mostani – S a tacitusi tömör
mondatokban – A magamét tudtam elmondani. – Vak szorongásom ott
talált magára – Feszült fölénnyé fájó undorom, – S Villon magányos vércsevijjogása – Azt hirdette, hogy én nem alkuszom.” Minő vigasszal kellett beérniök! – gondolom részvéttel a helyzet, s megvetéssel a lehetőségei iránt.
S ha korábban a szabadságvágy volt az útjelző, később a külföldvágy
jött a helyére, ez szerényebb pótlék. Kielégülést is nyerhetett. Elébb ez is
csak angol klasszikusok tájleírásainak fordításaiból, később már másképp
is. A lírikus versben elbeszélt lírai életrajza – jellemzően e hatvanas évek
elejére – útinaplóval végződik, Itáliában, így: „De az biztos, hogy ránk
aztán maradt s ív és oszlop és épülő erkély lett a torkot szorító évek alatt
az a romból új testbe sugárzó akarat, mely mindig új jelben készül újra
győzni s a pusztulást egy új szándékkal mindig megelőzi, és olyanok voltunk, mint akik Ulyssesszel az utolsó kalandéba vágtak, mert mi se születtünk tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre, egy kis hajón az
evezőre dőlve, de elfér egy kis hajóban is a Roma nobilis, mert a vándor
Idő változást szeret és mindig elölről kezdeni, s neki egyremegy latin,
zsidó, magyar: íveket, oszlopokat azzal rakat, akivel akar, mert ez az a
sorshúzás, amelyre mindenki benevezhet, és mindig az újrakezdés az igazi folytatás, és ugyanazt folytatja minden igazi kezdet.” Befejeződhetne
jellemzőbben egy olyan költő „Összegyűjtött versei"-nek kötete, aki életét
és korát akarta versben elbeszélni, az 1963-as esztendőben?
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Illyés Gyula franciául 311
Hommage á Gyula Illyés, choix de textes par Ladislas Gara, illustrations
par Tibor Csernus, Lajos Szalay et Sándor Weöres. La Maison du Poéte –
Occidental Press, Bruxelles – Washington, 1963.
A párizsi Seuil kiadásában megjelent átfogó francianyelvű magyar antológia után a fáradhatatlan Gara László arra vállalkozott, hogy nagy költőinket külön kötetekben, válogatott verseikkel, mutassa be a francia közönségnek. A Kassák–kötet után másodiknak az Illyés–kötet jelent meg és a
kiadók további tervei között egy Balassi Bálint, egy Radnóti Miklós és
egy Weöres Sándor kötet szerepel.
Illyés Gyula válogatott verseit Gara már ismert és bevált módszere szerint fordíttatta franciára: magyarok készítették a nyersfordítást és ezeket a
szószerinti fordításokat dolgozták át francia költők francia költeményekké. Harmincnyolc francia és francia nyelvű belga költő vett részt a munkában, ebben a kollektív hódolatban; köztük megtaláljuk Marcel Béalut,
Charles Dobzynskit, Pierre Emmanuelt, Jean Follaint, André Frénaudt,
Guillevicet. Az ízléses kiállítású könyvet hárman is illusztrálták; mind a
három illusztrátor stílusa érdekes, de nagyon elütnek egymástól. Csernus
absztraháló realizmusa, Szalay megkínzott alakjai és Weöres Sándor játékos szimbólumai legfeljebb Illyés sokoldalúságát bizonyíthatnák, azt
hogy műveinek mindenki más–más vonásait ragadja ki, hogy műveiből
mindenki más–más ihletet merít.
A kötet csak mintegy hatvan verset tartalmaz de a válogatás hűen mutatja be Illyés eddigi teljes költői pályáját, az Annától kezdve (mely már
1927-ben megjelent francia fordításban) egészen a Tersánszky ódáig. Az
Egy mondat is szerepel a kötetben, még pedig Jean Follain fordításában,
mely hűebb az eredetihez, mint Jean Rousseloté. Illyésnek már több munkája jelent meg franciául és ezzel a válogatással végleg gazdag képet alkothat magának a francia olvasó a nagy magyar költőről.
Felmerül a kérdés, hogy vajon milyen is lehet ez a kép, az elfogulatlan
és magyar irodalomhoz nem értő francia olvasó képe Illyés verseiről?
Megpróbáltam egykét verset úgy olvasni, mintha francia versek lennének
és csak azután lapoztam fel a magyar eredetit.
Elle sourit, clignant des yeux
311

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 3. számában.
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Et són regard brille,
Comme en goûtant quelque alcool vieux
Fait la jeune fille.
Son front, sur la vitre oscillante,
Frémit sans arrět;
Semblant guetter la route errante
Et tout approuver.
(Dans le train de Szekszárd)
Milyen francia költészetre emlékeztetnek ezek a sorok? Múlt századbeli költészetre, Victor Hugo és követői kissé patetikus intim lírájára.
Örüljünk-e ennek, vagy sajnáljuk? Mielőtt válaszolnánk, nézzük meg a
magyar verset:
Mosolyog és pillog
nagyokat,
mint lány, ha szeszt, édest
kortyogat.
Ablakrázta arca
szelíden
azt bólintja folyvást,
hogy igen.
(Szekszárd felé)
Ez a tömör egyszerűség viszont Petőfi jegyében született. Petőfi és
Hugo nem rossz kombináció, Hugo éppolyan nemzeti költője volt a franciáknak, mint nekünk Petőfi. A baj inkább ott van, hogy míg nálunk még
ma is lehet jó verset írni Petőfi nyomán, mert a költői hagyomány töretlen, addig a századeleji francia költői forradalmak ma már tulajdonképpen
lehetetlenné teszik azt, hogy valaki még Hugó nyelvén írjon. Illyés verse
a mai magyar költészet része, francia fordításban viszont nem a mai francia költészetbe kapcsolódik bele. Nem véletlen talán, hogy verseit nem
Francis Ponge, Yves Bonnefoy vagy André du Bouchet, az igazán mai
francia költők fordították, hanem a nemes pátosszal teli Pierre Emmanuel,
az intim Jean Follain, azaz már bevált hagyományok mai követői. A francia olvasó szellemi világában tehát valószínűleg más helyre kerül Illyés
Gyula, mint a magyar olvasóéban.
Azon nem kell meglepődnünk, hogy a magyar nyelv tömörségét a legtöbb fordító franciául képtelen érzékeltetni. Az analitikus francia nyelv
részleteire bontja azt, amit a magyar ragokkal és igekötőkkel egy szóba
tud sűríteni. Ezenkívül szerepet játszik valószínűleg a francia költészet
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retorikus öröksége is: a franciák – tisztelet a kivételnek! – nehezen tudják
elfelejteni a klasszikus elméletet, amely szerint a retorika és poétika édestestvérek, két egymással szomszédos tudomány. A költő nem dadogó látnok, hanem a szép szó letéteményese, aki szereti a hosszan hömpölygő
mondatokat. Még századunkban is csak kevés francia költő látta be, hogy
ez a felfogás erősen vitatható.
Két olyan problémát vetettem itt fel, melyek általános jellegűek és melyekre egy műfordító sem találhat végleges és teljesen kielégítő megoldást: két nép különböző költői hagyományaiból a költő számára helyzetbeli, két nyelv strukturális eltéréséből pedig a vers számára stílusbeli különbségek adódnak, és ez elkerülhetetlen. Visszatérek a kötethez és képzelt francia olvasójához, akinek éppen a Szekszárd felé című verssel kapcsolatban még egy kérdése támadhat: ki az a vers vége felé szereplő Babits? és mért ült talán ez a Babits éppen egy Szekszárd felé robogó vonatban? Egyetlen címmagyarázó lábjegyzet elég lett volna ahhoz, hogy e
számára érthetetlen célzások értelmet kapjanak. Egy második lábjegyzet
pedig azt is megmagyarázhatta volna a francia olvasónak, hogy a „grand
Árpád” nem a terhes fiatal parasztasszony férje, hanem a honfoglaló magyarság vezére a 9. század végén.
Gara László néhány verset több fordításban közöl, a Testvéreknek meg
egyenesen kilenc variánsát vette fel a kötetbe. A filológus és a magyar
olvasó bizonyára érdeklődéssel hasonlítja majd össze ezeket a szövegeket
(nekem pl. Béalu és Chaulot fordításai tetszettek a legjobban). De mit
kezdjen velük a francia olvasó? Vagy el sem olvassa a variánsokat (ezeket eredeti versek esetében is csak a filológusok számára készült kritikai
kiadások közlik), vagy pedig tökéletesen szétfoszlik előtte a vers, ha kilencszer olvassa el egymásután, kisebb–nagyobb eltérésekkel, hogy Trois
jours durant, j'aurais pu contempler stb. A lábjegyzetek hiányából és a
variánsok szeretetéből a rosszmájú kritikus azt a következtetést vonhatná
le, hogy ez a kötet elsősorban franciául tudó magyaroknak és francia magyar–rajongóknak szól.
Az Illyés-kötet szép teljesítmény, mely a magyar költészetet méltóan
képviseli a francia világban, költészetünk gazdagságát bizonyítja a franciák előtt. Szerintem azonban helytelen az, ha a magyarnyelvű kritika csak
tömjénez minden ilyenirányú kezdeményezést; éppen azért kell rámutatni
vitatható pontokra, hogy a kezdeményezésnek foganatja és eredménye
legyen. Gara francia Illyés–válogatása ugyanis megérdemelné a sikert.
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ALBERT PÁL
Mi is hát a magyar ? 312
Birkás Endre: Vakvágány, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1963.
Birkás Endre neve körül nem igen csapnak föl a szenvedélyek. Folyóiratokban, irodalmi lapokban írásai csak elvétve szerepelnek, könyvei kis
példányszámban jelennek meg. A pártos kritika bajnokai nem idézik perbe; igaz viszont, szektája sincs, amely a beavatottak mosolyával, rejtett
áruként adná kézről kézre köteteit. Az ötvenes évek elejére sokan még a
nevét is elfelejtették; a jó tíz évvel azelőtt induló írót legfeljebb barátai,
egykori, ahogy a címke mondja; urbánus társai tartották számon.
Birkás Endre a hosszú hallgatás után visszatért az irodalomba: 1959ben jelent meg Elfelejtett emberek, 1961-ben pedig Kő és homok című
regénye. Az egyik, egy Ukrajnába rendelt tartalékos zászlós történetén át
a talaját vesztett magyar középosztályról mondott ítéletet, a másikban
pedig egy beteglelkű, tartástalan alak, Józsa vallott az elmúlt húsz évről.
Új regényében, a Vakvágány-ban más, általánosabb érvényű kérdések
foglalkoztatják Birkást: Győzhet-e a megértés, a házastársi szeretet a
nyelvi és az ezzel együtt járó szokásbéli különbségeken? melyek az aszszimiláció föltételei? melyek a magyarság sajátos ismérvei? – de a történet itt is az elmúlt húsz évet öleli fel, s az író hőseit most is jobbára a történelem megrázkódtatásai közepette satnyuló–alakuló magyar középosztályból választja.
A Vakvágány hősnője, Ingrid, Stockholmból kerül Budapestre 1939
tavaszán: makacs reumájára keres itt gyógyulást. A véletlen újra összehozza Pongrácz Ádám fiatal magyar művészettörténésszel, akivel három
évvel azelőtt egy isztriai fürdőhelyen ismerkedett meg. A szerelemből
hamar házasság lesz, s a kitörő háború Ingridet végképp Pesten marasztja.
Az idegen asszonynak ezernyi új szokással, „magyar dologgal” kell megismerkednie és megbarátkoznia: a svéd bútorok után a kombinált szekrénnyel és a csecsebecsés vitrinnel, a svéd villák után a gangos bérházakkal. Meg kell tanulnia, ki volt Széchenyi, Kossuth vagy Körösi Csorna
Sándor, mi a különbség az alanyi és a tárgyas ragozás között, hol van
Csíkszereda, miről nevezetesek a kunok, és mi fán terem a csűrdöngölő
vagy az árnyékszék. Érthetetlen vicceket kell hallgatnia Hitlerről és a berlini rabbiról s idétlen történeteket Arisztidről és Taszilóról. Megindul az
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étlapok harca is: vajon mi jobb, a knäckebröd, a smörgasbrod, a
halfasírozott, a cukrozott sonka, a csokoládés kecskesajt, a zabpehely
vagy a mákos tészta, a tojásos nokedli, a tarhonya, a grenadirmars és a
barátfüle? Le kell győznie a természetes gyanakvást is, hogy egy „érdekes, egész európaiasan hangzik”-kal csodálkozhasson rá a „balkáni”
bennszülöttekre. Az asszimiláció sohasem könnyű, Ingrid pedig a lehető
legrosszabb időpontot választotta arra, hogy megismerje és megszeresse
az országot. 1939 és 1956 között meg kellett élnie – és nem egyszer megszenvednie – a háború pusztítását és szennyét, a nácikat, a nyilasokat, a
zsidóüldözést, a szovjet hadsereget, a Rákosi–rendszert, a kitelepítéseket,
a forradalmat. Bombázás elől szaladt a pincébe, koplalt, közmunkára hajtották, újra koplalt, rettegett, s voltak idők, amikor még svéd rokonait is
legszívesebben letagadta volna. Az ötvenes évek elején egyszer még férjét is letartóztatták, aki egy külföldi diplomata képvásárlási ügyébe keveredett bele.
S minden igyekezete ellenére, az új család, a magyar rokonok sem fogadták be igazán maguk közé. Nem egyszer úgy érezte, hogy elege van az
országból. S elege van a magyarokból is – mondogatta elkeseredett pillanataiban, „akik úgy tisztelik és csodálják a külföldieket, mint sehol másutt
a világon, de az idegen itt is éppen olyan idegen marad, mint a földkerekségen mindenütt... Dadogok valamicskét magyarul, de végülis éppen
olyan idegen maradtam, mint amikor 1939-ben anyámmal befutott velünk
a vonat a Keletire. Hiába ismerem a magyar történelmet, néhány magyar
írót. Belefárad az ember abba a gondolatba, hogy esetleg egy életen keresztül megmosolyogják, mert másképpen keveri a rántást, másképpen
veszi kezébe a seprűt. Meg a többi. S mosolyogjon örökké vissza. Mindenhez jó arcot vágni, mosollyal tűrni mások elnéző vigyorgását. Az ember maradjon békében a fenekén, ahol született, ahová a sors rendelte.”
Mégis majdnem húsz év telt el, mire ez a svéd lányból lett magyar aszszony szülőföldjét viszontláthatta. Ingrid 1958 nyarán két gyerekével rokoni látogatásra indul Stockholmba, s talán azzal a be sem vallott szándékkal, hogy nem tér vissza az országba, amely oly nehezen akarta befogadni. De az új, az oly sok megpróbáltatást kiállt kötelékek végülis erősebbnek bizonyulnak, mint az egyre inkább elmosódó, távoli múltba vesző gyerekkori emlékek: Ingrid – hiába marasztalják udvariaskodva a
svéd rokonok – visszatér Magyarországra ...
Birkás Endre találóan és finoman, a legapróbb részletekben is pontosan
elemzi az idegenből Magyarországra szakadt nő problémáit, akinek szavazatáért két nyelv, két kultúra, a gyerekkori emlékek és az új haza vetek822

szenek. Rajza túlságosan is bensőséges és szemérmes, hogy ne keressünk
személyes élményt mögötte. Hogyan is tudná különben ilyen hitelesen
ábrázolni azt az ellentmondásos viszonyt, amely a különböző nyelvű és
származású házastársak osztályrésze, akiknek életében a félreértéseket, a
jószándék ellenére ejtett fájó sebeket kárpótolja – s néha a legváratlanabb
pillanatokban – az igazi megértés, a gyöngédség, a fokozott felelősség
tudata?
De a Vakvágány ebben az értelemben túl is nő az egyedi eseten. Nem
csupán a svéd nő és a magyar férfi buktatókkal teli története, hanem magának a házasságnak a képe is, amely – ahogy ezt Maranon, a kiváló spanyol pszichológus írja Amiel-ről szóló híres könyvében – az évek során, a
megszokás útján közös, a közvetlen vonzódásnál magasabbrendű, gazdagabb és termékenyebb művet hoz létre.
Az író igazi mondanivalója azonban, úgy véljük, mégsem a házasság
mégoly hiteles és gyengéd rajzában rejlik. Birkás regénye elsősorban tanulmány, a nemzeti öntudat szociológiai elemzése, a népek pszichológiájához írt újabb fejezet. Giraudoux, a harmincas évek ismert francia írója
Siegfried et le Limousin című, némiképpen hasonló jellegű, regényformába öltöztetett lírai tanulmányában két testvérellenfelet, a francia és a német szellemet mérte egymáshoz. A Vakvágány-ban Birkás mércéje Svédország. El lehetne képzelni talán izgatóbb összevetést is, de keresve sem
találnánk olyan mérleget, amely szenvtelenebb vagy pontosabb lenne, s
melynek karját kevesebb indulat húzná le. Svédország és Magyarország
abszolút, de mégis közömbös ellentétpár: az egyik belekeveredik a háborúba, a másik békés nyugalomban vészeli át a pusztítást, ott, a kilúgozott
polgári rend honában misem változik, emitt pedig még a szavak is naponta új értelmet kapnak. A Vakvágány hősnője Magyarországot és „nemzeti
rossztulajdonságainkat” az idegen szemével nézi és ítéli meg, s az ítélet
ellen a férj ritkán tud fellebbezni; legfeljebb csak kiegészítő magyarázattal szolgálhat olykor. Kettőjük párbeszédéből, apró megjegyzéseiből kirajzolódik a magyarság karakterológiája, amelyre főleg a nacionalizmus
erényei és hibái a jellemzőek. Milyen is hát a magyar? A magyar ember,
akárcsak Pongrácz Ádám, „valami perverz bőbeszédűséggel állandóan
kibeszéli hazáját”. A „nemzeti függetlenség” jelszavát hangoztatja, únos–
untalan a múltra hivatkozik, okkal vagy ok nélkül emlegeti a Hunyadiakat, a kereszténység védőbástyáját, a mohácsi vészt. Csak történelmét
tudja szívből ünnepelni, „de azt olyan áhítatos lelkesedéssel, ami vagy
mosolyt vagy viszolygást vált ki az emberből”. „Erős várunk a nyelv”, –
vallja, s még a szépen cifrázott káromkodástól is nemzeti önérzete dagad.
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Szereti a nagy szavakat, a túlzást, s szinte keleti ékesszólással emlegeti a
„csodálatos magyar gyógyfürdőket, a csodálatos magyar történelmet”, a
Balatont, a „magyar tengert”. A Nyugat szerinte szüntelenül csak elárulta
őket, s még nemzeti értékeiket, irodalmukat sem hajlandó elismerni.
„Mennyi, mennyi sérelmük van ezeknek a magyaroknak!” – sóhajt fel
többször is Ingrid. Hiszen a magyar ember érzékeny, szenvedésre kész,
mindenben csak a sértést látja. Nagy nemzeti összebékülésről ábrándozik,
de igazán csak honfitársait tudja gyűlölni. Könnyen hevül, de lelkesedése,
mint a szalmaláng, egyet lobban, s máris fásult, közönyös. Nem erénye a
kitartás, szereti a kényelmet, s ahol lehet, tarhál. Sokat ad a látszatra, harsányan ünnepel, nagy becsben tartja az évfordulókat. Büszke a magyar
konyhára, a „világhírű” magyar borokra. Tudósai neve helyett válogatott
labdarúgókét tartja számon. Tolakodóan szívélyes, terjengős, történeteit
bő lére ereszti. Mindenütt hirdeti, és a világgal el is hiteti: a magyar temperamentumnak, a magyar humorérzéknek nincsen párja! S legyen gyomorbajos, fogfájós vagy savóízű, akkor is Pongrácz Adámmal vallja: „derűs, kedélyes nép vagyunk, ez a szeretetreméltó bennünk.”
A magyarság ismérveinek rendszeres felsorolása pamfletra, esetleg a
nép öröktől való szellemét–lelkületét, a „Volksgeist”-ot kutató nehézkes
szakmunkákra, vagy jobb esetben a Salvador de Madariaga–féle tetszetős
összehasonlító esszékre emlékeztethetné az olvasót. Birkásnak azonban
nem kenyere a didaktikus szárazság: a magyar szokások bírálatát mindig
a megfelelő helyzetben, a hétköznapi beszéd stílusában, jól ellesett fordulatokkal adja szereplői szájába. A ködevéstől, az örök magyar bűnök fölemlegetésétől pedig történelmi érzéke menti meg: hiszen azt mutatja meg
éppen, s minden ideológiai pedantéria nélkül, hogyan élnek tovább ezek
az eredetűkben jórészt dzsentrivonások a harmincas–negyvenes évek magyar kőzéposztályában, s hogyan jelentkeznek még a népi demokráciában
is. A Vakvágány egyik legnagyobb érdeme egyébként is a társadalmi–
történelmi pontosság. A kép nemcsak a félmúltról, az Istenhegyi úti villa
lakóiról hiteles, a magyarkodó törvényszéki bíróról, aki terézvárosi német
polgárcsaládból származó feleségével a germán karácsonyfa miatt pöröl,
hanem találó a Kádár–rendszerről is, ahol a beletörődő lojalitás az egyetlen igény, amelynek fejében nem kell párttagnak lenni, lehet könyvet írni
a német expresszionista festészetről, s jólkereső belvárosi orvosok megint
gyűjthetnek Gulácsyt vagy Rippl-Rónait. Hiteles a könyv nyugati vonatkozásaiban is, akár a Kärntnerstrasse magyarról németre váltó disszidenseiről, akár a szalámival portyázó otthoniakról szól. Birkásnak még a
nagy buktatót is sikerült kikerülnie: az 56-os eseményekről nem hazudik,
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nem is ugrik át rajtuk, mint nem egy mai magyar regényíró, s ha az elbeszélés menetét itt sietősebbre fogja is, regényének arányait és szereplőinek sorsát nem torzítja vele.
Igaz, Birkás könyve nem egyedülálló remekmű. A házastársak rajzában nem ér el, mondjuk, Csehov Férj című elbeszélésének torkot szorongató mélységéig, a magyar hibák felsorolásában nagy önostorozóink
szenvedélyéig, és svéd–magyar összevetéseiben sem sziporkázik úgy a
szellem, mint Giraudouxnál. Alakjait az olvasó olykor kissé szürkének
találhatja, hiányolhatja a szenvedélyt, az érzékek és az érzelmek tobzódását, s az időben ugráló, kontrapunktikusan váltakozó fejezetekben sem a
történet sokoldalú, jelent múlttal magyarázó kifejtését láthatja, hanem
inkább csak tetszetősebb, pihentetőbb, a változatosságot szolgáló formai
ötletet. Mindezért azonban nehéz Birkást elmarasztalni: hibái egyben érdemei is. Témája könnyen csábíthatta volna patétikus tirádákra, az önérzet és a honfibú tremolóira, az érzelmesség és az önirónia egyszerre leütött akkordjara. Birkas azonban a szentimentális nekifutást is tárgyilagos
mondattal zárja. Csak egy példát idézzünk erre hősnője belső monológjából: „Vajon ha kijönnek 1956-ban, mint annyian mások, hogy találták
volna meg a helyüket? El tudta-e volna felejteni az Anna–templomot, a
fákat májusban a Duna–parton, a fényeket a folyó felett? Sok mindent
persze nagyon hamar.”
Száraz és hideg Birkás stílusa? Meglehet, de szenvtelenségében pontos
és szemérmes is. Könyvében nem lobognak az indulatok, s hiányzik belőle az igazi remekmű heve? Így igaz, de hamis hang sincs benne egy sem,
minden mondata tisztán ül. A Vakvágány elejétől végéig becsületes, szerény és mesterségét tudó íróra valló könyv, olyan mű, amelyből a hivalkodó és kérészéletű társak mellé egyre többet kívánunk a magyar irodalomnak.
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SZEKULA ÁGNES
Félünk 313
Kisdy Tamás: Félünk, novellák. Pantheon kiadás. 1963. 210. oldal.
A kellemes szedésű, ízléses egyszerűségében elegáns kis kötet a tizenötödik, utolsó elbeszélés címét kapta, találóan is, nem is: Felünk.
Félhetünk, van mitől, tudjuk.
Félhetnének mindjárt az írók igényes témáiktól, az igazi, vagy – amint
mondani szokás – a fordított, ibseni Faust–problémáktól, a csaknem megoldhatatlan feladattól, zabolátlan lelkek kóborlásait, geniális hagymázt a
prózaírás inadekvát eszközeivel néhány oldalon, művészien kielégítő
formába önteni.
Félhetünk, félünk is a haláltól. Kisdy Tamás nem riadt vissza az illetlen tárgyhoz nyúlni, a halálfélelemhez. Konvencionális keretébe helyezi,
tbc szanatórium verandájának sziesztás csendjébe, hóviharban, szélviharban, fenn a hegyen. A már földön elkárhozottat szólaltatja meg, a porból
lettünk, porrá leszünk nihilistáját. Számára az alkotó művész sorsa is csak
gúny. Idő előtt, gyermektelenül, nyomtalanul, szembenézve, zuhan a legsivárabb enyészetbe: omnis moriar. – Miért perel? Miért sirat? Emberi
sorsát, ember módján, végig badarul, gyötrelmes, mégis gyönyörűséges
öntudata megszűnését. A be nem váltott ígéretet. A megcsillant, elherdált
talentumot. Sírnivaló, sírnivaló magamagát… Egy gyógyíthatatlan tüdőbajos meghal, egy lélek kialszik, s vele – mint minden elszálló lélekkel –
megsemmisül egy külön, teljes világ.
Félhetünk az élettől is, mindenféle veszedelemtől, amitől az egyik kegyelmesen megmenekszik, a másik belepusztul, s megdöbbenhetünk,
hogy miért kimélődtünk meg mi? és mi jogon? mire?
Félhetünk az indulatainktól, a képzeletünktől, a gerendától a szemünkben, a ki nem mondott, végig sem gondolt, elhessegetett kívánságainktól,
a képességünktől a rosszra, a bűnre, és hogy az Isten eltekint rólunk s
magunkra maradunk a vergődésben.
Megrettenhet a fiatal nő a kételytől, hogy akit halálosan szeret, talán
mégsem az igazi, talán egyáltalán nincs is. Bizony jól teszi, ha fél nyárutón a falusi férjes asszony a villogó szemű cigánylegény perzselő szerelmétől, a fiatalság a maga szertelenségétől, óvakodhatnak a serdülő fiúk
a papoktól, a nevelőktől, nehogy elkorcsosítsák saját törvényük szerint
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kibontakozásra törő diadalmas lényükét. – A vöröshajú, durva matrózgyerek már nem remél semmit, nem is fél semmitől: tudja, hogy annak a finom, titokban csodált, egy ismeretlen, csiszolt világból származó fiúnak a
barátságát, az egyetlenét, akihez társai közül vonzódott, el nem nyerheti
semmi módón, soha. Ugyan mitől félne ezután? – De a hegyoldali szakadék zsémbes vénasszonyába belenyilall a szívére boruló életvégi néma
magányosság, és hogy lenni sem érdemes, ha már zsörtölődni sem áll vele
szóba a hajdani kedves, majd egy hosszú életen át kötekedő, konok ellenfele. Félhet a már egyszer felképelt kis szolgálólány, hogy szeszélyes aszszonya leken neki egy újabb nyaklevest, de az igazságtalanul kapott első
történetét a természetből vett szép hasonlattal kiszínezve beszélteti el vele
igaz szíve szerint a mesemondó.
A másikra nem is kerül már sor. A falu megtapsolja a szabálytalan, a
maga idejében mégis törvényszerű szerelmet. – A mesék külön igazsága
szerint a haldokló boszorka feladja a harcot fiáért az Isten ellen, s kiengesztelten a fiatal mátkapárra hagyja titokzatos szent füvét. – A fakijelölő
hiába bujtogatott, a gondviselés a taglót jó pillanatban a már-már gyújtogató fiú kezére sújtja, s aki megérti rendelését, kitart végig békés szívvel
az Úr megjegyzett erdejében. – Az eltaszított, a síron túl is féltékeny vetélytárstól a lopott kincset Gáspár bá' rövid úton visszaszármaztatja a jogos, módos almáriumba. – A lelkében megbántott útonálló gyerek nem
bicskázik és helyreáll a megzavart világrend a feloldozásául kért, kapott
hatalmas pofonnal. – S a messze, napsugaras magyar gyermekkor diófás,
szilvafás édenkertje Kastélyának emléke sem sajog túlságosan. Egy sóhajnyi a meghitt fájdalom.
A kastély elveszett, oda rég a kékre mázolt kis családi vályogház is, de
az egykori szeretet ki nem fogy és örökség mégis maradt: mintha Józsi
bácsi idegenbe vetődött öccsére testált volna valamit elnéző lényéből,
bölcs mértéktartást is, józan belátást a borongásban, ízes, édes anyanyelve
annyi szép fordulatát, és a titkát, hogy puszta szóval vonzóvá elevenítse a
suta mindennapot.
Az otthoni talajból kiszakadt magányos elbeszélő az élet széléről, az
álom széléről, a valóság és a képzelet mezsgyéjéről mesél, tűnődve, figyelve, szelíd iróniával, szerényen. Kicsit talán kimaradt az időből, talán
nem is erre a hajszás, zord világra való. Annyiféle ismerőse közül legotthonosabban a falusiak és a fiatal fiúk között érzi talán magát. Sok pontos
részletet tud, milyeneket csak az igazi írók tudnak, amilyeneket csak álmunkban tudunk, az álom-mese éles körvonalú, hűen színezett, mégis
összevissza bűvöletében. Csikorog a kút lánca, amikor a nyári hőségben
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leeresztik a hűteni valót, borul az ég, egymásradűtik a kerti nádszékeket
az eső elől, a tornác előtt a napfényben megcsillan a szappanos víz szivárványa a zsámolyszékre helyezett mosóteknőben kinn az udvaron.
Giling–galangol a harang, az éji égről leválnak a csillagok, a rét füve sem
legelő, hanem édes, futri kis tündérek játszókertje.
A mese folyik, pereg, egyszerűen, tréfásan, meghatóan, néha el–
elkanyarodva, másutt balladaszerű hirtelenséggel sietve pontosan kijelölt
vége felé. A képek, a hasonlatok a maguk helyén, természetesen fakadnak, mint rügy az ágon, a maga idényében, nincs vadhajtás, zavaró bozót,
keresett megszemélyesítés, felesleges metafora, nehezen értelmezhető
allegória.
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NYÉKI LAJOS
Gömöri György versei 314
Gömöri György: Hajnali úton, Poets' and Painters' Press, London, 1963.
56 oldal.
Aki költészetben külső csillogást, szavakból szőtt zenét, vagy meghökkentő, váratlan képek vegetációját keresi, valószínűleg csalódottan csukja
be Gömöri György verseskötetét. Mert a költőtől meg a legnemesebben
értelmezett hatásvadászat is idegen. Tudatos aszkézissel hárítja el magától
a nyelv és formák minden csábítását.
S ha mások – költőtársai –, megelégszenek azzal, hogy lemeztelenítik
önmagukat és a tárgyakat, ő tovább megy: mindennek a vázát, szerkezetét
keresi: „a teremtett világ alapvető, mindennapos csodája” mögött azokat
az alapképleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy például emberek és
gyümölcsök közös titkaihoz férkőzzünk:
„Ikrás–zárványos kicsi körték,
Alig–édesek, szűklevűek, majdnem–silányak,
kik, mint a keserűség görcseit némely ember,
érdes sejtrögöket hordtok a bőrötök alatt —”
Ilyen, az emberiség fogalmán túllépő humanizmussal szól Gömöri
„Körtekedés” című versében. Az erőszakolt cím előre a szájba idézi a
kesernyés–érdes ízt. Ez is példázza a költő versalkotó tudatosságát: a
visszataszító, rossz szót, lassan–lassan, szinte akaratunk ellenére, fogadtatja el velünk, s a vers olvasása, újra olvasása során meggyőz jellemzőerejéről, tehát: szabatosságáról...
Tartalom és forma megfelelésének mélyebb igenyeről tanúskodik,
hogy Gömöri – paradox módon – nem fél a formai igénytelenség látszatától sem, ha úgy érzi: ez felel meg szándékának; ahogy szóbanlévő verse is
a maga egészében érzékelteti a tűnődő mondanivalót:
„és talán mindegy, kit eresztenek
bő lére, s kit aláznak vackorrá az éter–szellemek.”
Egész kötete bizonyság rá: Gömöri irtózik a bő lére eresztett eszméktől, művektől, – de kicsit magától a világtól is, amennyiben színeivel,
rendetlenségével, felszínei kacér csillogásával megzavarja, megnehezíti a
belső letisztulást, – ahogy egyik ciklusnyitó verscíme mondja: „az értelem
diadalát”:
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„csak ezt a szerves világot nem szoktam meg még egészen:
pirosan buggyan, zölden sarjad, sárgán virágzik. . .”
(Serkentő párbeszéd)
Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire rokonszenves, dicséretes
ez az egyszerűségre, tömörségre való törekvés, ez a minden szót tízszer is
megrágó intellektualizmus. Csak elszürküléshez, öncsonkításhoz ne vezessen! Csak ne vetélje el az önkifejezés spontán örömét! Az az érzésem,
hogy Gömöri túlságosan, és – tehetségét tekintve – indokolatlanul fél a
svádától. Sportszóval élve: fel kell hogy lazítsa kissé izmait; elsősorban
maga előtt is be kell bizonyítania, hogy a görcsös mozdulatok az önfegyelemnek nem elengedhetetlen kellékei. De ehhez engednie kellene valamit
„megfontolt óvatosságából”, „esélyei számítón–okos latolgatásából” –
ahogy saját maga írja jó önismerettel. Mert a számításból könnyen válik
kiszámítottság, s ennek eredményeként ilyen – a költő alaptermészetétől,
eszményeitől teljesen idegen – körülményeskedő sorok:
„ezután ők mondták meg hogy kicsoda volt vad
és ki nem mert a vad aki barbárnak esküszik többé
nem nevezhető ugyebár vadnak viszont a barbár –
szimpatizánsból – hisz megvadulhat — könnyen lehet vad,”
(Naplórészlet)
A vers mottójául választott Schiller idézet („Az ember pedig kettős
módon lehet ellentétes önmagával: vagy mint vad, ha érzelmei uralkodnak elvein; vagy mint barbár, ha elvei elpusztítják érzelmeit”) többet
mond, mint Gömöri a nácikat a vadakkal, a kommunizmust a barbársággal azonosító kommentárja; a nagyszerű ötlet epigrammatikusabb kifejtést
követelt volna meg … S csak úgy mellékesen: ilyen jellegű szövegben
indokolatlan a központozás elhagyása.
Ízlés dolga, de én megakadtam a „benyomás” szón is a már említett
„Serkentő párbeszéd” c. versben („Világ dolgai, sokféle tárgyak és benyomások // Fahasábok csak arra a tűzre, amelyet benned // Gyújtott AZ,
AKI önmaga igaz mestere-s-műve.”) Legalább annyira zavart a szó, mint
egyeseket Juhász Ferenc sokat vitatott József Attila versében bizonyos
meghittebb testrészek nevén–nevezése... – De hogy folytassam a kifogáslistát: amennyire egyetértek a tartalmával, annyira nem érzem sikerültnek
nyelvileg az itt következő versszakot: „Ha tudod merre mész (már nem
nehéz) a világ foltjait egységbe látnod össze” (Biztonság).
Persze ezek csak szeplők. A lényeges az, hogy a kötet majd tíz figyelemreméltó verset tartalmaz, többek között olyan találóakat, mint a „Nők
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és gyümölcsök”. Vagy hadd idézzem a „Barkaünnepen, tisztátalanul” c.
vers kezdő szakaszát:
„Félig rothadok, félig virágzok.
Miféle furcsa fává nőttem?
Nyelvem alól mézga szivárog,
bordáim közt hold van kelőben.”
Igen sikerültek Gömöri szatírái is: a Sztálin bálvány–bukását kifigurázó „Pepi fáraó dicsősége”, meg a kötelező tömegtüntetések, ütemesen
kiabált jelszavak paradicsomába vezető „Az értelem diadala c. verse,
amelyben ilyen remek sorok olvashatók: „Több bolondot szelíden beszállítottak a közéletbe.”
Ennek a kiégett, a nagy szavakban minden bizalmát elveszített generációnak tragikus figyelmeztetése a Zádor István emlékére írt szép vers:
„szeretett volna hinni, bízni, de nem volt miben hinnie”.
De az ázsiai országokban, kultúrákban tájékozódó költő a két lator közt
keresztre feszített Megváltó szimbólumával megsejteti egy „harmadik
útban” vetett hitét:
„Testvéreim, bizony, hogy ugyanaz
mindnyájunk vágya. Vagyunk, akik értjük,
vagyunk, akik látjuk: kitágult a föld...”
„Két kor után – virrad a harmadik.
Két út közül – enyém a harmadik.”
— El ne felejtsük kimondani: ez a szavait válogató, öntetszelgéstől
mentes költő a világ sorsán kivételes komolysággal és felelősségérzettel
aggódó ember. Költészetével is hirdeti, hogy a ,naplementét alkotó igéket
csak anyanyelvén tudó’, Dumfriesben, Djakartaban, Bangorban is „pesti
hajnaluk álmát álmodó” „világmérő nemzedékünknek” van valami küldetése.

831

BÉRY LÁSZLÓ
Egy grófi család regénye 315
Bóka László: Nandu, 1–2 kötet, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
1963.
Bóka László Nandu című regényében elmondja, milyen volt, hogyan élt a
század elején egy grófi család Magyarországon. A család rettentő gazdag,
előkelő és gyermektelen. A családfőn és feleségén kívül állandó lakók a
kastélyban a társalkodónő, a pap, a titkár és a jószágigazgató. Mindegyik
kitűnően megrajzolt, eleven húsvér figura, a jellemek és a kastélyélet
megmutatása: íróra vall. A gróf feltűnően hasonlít ahhoz a sablon arisztokratához, amely a kommunista írásművekben kizárólagos joggal szerepel. Volt más gróf is, de volt ilyen is, senki sem vonhatja kétségbe az író
jogát, hogy pont ezt a típust rajzolja meg, kérdés csupán, hogyan? Otthoni
kritikusai és a borítólapon megjelent, egybébként gyatra ismertetés karikatúrának, mélyen ironikusnak mondják ezt az ábrázolást. Szó sincs róla.
Se nem karikatúra, se nem mélyen ironikus. Tehetséges, emberséges,
művészí.
A magyar arisztokrácia ábrázolására az elmúlt évtizedekben három
komoly kísérlet történt. Az első mindjárt a háború után Zilahy Lajos Ararát című regénye volt. Az Ararát azóta különböző címeken részletekben
és folytatásokban idegen nyelveken is megjelent és nagy anyagi sikert
hozott írójának. Irodalmit keveset. Zilahy nem tudott ellenállni a kínálkozó kolportázs–hatásoknak, füzetes regényt adott megvesztegető csomagolásban. A másik, grófokról szóló írásmű Illyés Gyula néhány évvel ezelőtt
megjelent Ebéd a kastélyban című hosszabb novellája volt. Ez már a háború utáni, vagyonát vesztett, népidemokráciában élő grófi családot mutatta be. Nagy írás, kísérteties hűség és olyan művészien leplezett elfogultság, hogy az már pártatlanságnak, néhány forrófejű kritikusa szerint
jóindulatnak látszik. A harmadik írói mű ebben a tárgykörben Bóka Lászlónak ez a regénye. Ez a leghívebb, szinte fényképszerű bemutatása a régi
magyarországi arisztokratikus életformának. Hogyan tett szert Bóka László erre a tökéletes tárgyismeretre? Pontosan tud mindent, kileste a cselédszobák és a nagy báltermek minden titkát, tudja az öltözködés szabályait,
az elfogultságok eredetét és magyarázatát, érti a sajátos, csak bennfentes
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fülnek megsúgott beszédet, olyan otthon van ebben a külön világban,
mintha ott nőtt volna fel.
Ebbe a külön, íratlan, de kegyetlen törvényekkel igazgatott világba
egyszer csak becseppen egy kerekfejű kisfiú: Köttöni Déneske, a regény
hőse.
Egyszerre felborít mindent, – sajnos a regény szerkezetét, sodrását, jellemrajzát, minden írói értékét is. A kisfiú apja, egy állatorvos, hirtelen
meghal, nem derül ki, öngyilkos lett-e, vagy elszerencsétlenedett. A kerekfejű fiút a gróf a kastélyba viszi, és ezzel alkalmat ad neki arra, hogy
eljátsza a magyar kis lord szerepét. Frances Hodgson Burnett regényhősének csak a nagypapát kell megpuhítania és ezt a körülmények, a fiú természetes modora, tettei érthetővé, lehetővé teszik. Déneske jóformán ki
se nyitja a száját és egyszerre nyakig benne van mindenkinek a szívében.
Éppen úgy szereti a bigott grófné, mint a szélhámos titkár, a zavaros fejű
pap és az embertelen nyelven hízelgő, tolvaj jószágigazgató, a kertészék
kisfia és a zárkózott gróf, aki egyik percről a másikra felrúgja a kedvéért
beidegzett, sziklakemény őselméletét és örökbe fogadja a bizonytalan
származású kis senkit. Mindezt az írónak valahogyan meg kellene okolnia. Nem könnyű, de szép írói feladat, Bóka László kerekperec kitér előle.
A csodagyerek minden fáradság és magyarázat nélkül sikert sikerre halmoz, tanul olyanoktól, akik nem éppen alkalmasak a tanításra és a pap
néhány homályos előadása után olyan zenei készséget árul el, mintha már
a pólyában kijárta volna Bartók és Kodály iskoláját. Később, a középiskolában Toldi Miklós módjára verekszik, ugyanakkor nem feledkezik meg a
kértészék Pistájáról sem, akiben már sejteni lehet a későbbi derék kommunistát.
A gróf az első háborúban – ennek előszelét, kitörését, első megrázkódtatásait Bóka művészi eszközökkel érzékelteti – bevonul katonának és a
kárpáti harcokban orosz fogságba esik. Pont az őszirózsás forradalom
kitörésére ér vissza. Milyen változáson ment át ez a szuper arisztokrata az
orosz forradalomban? Meglepőn. Először is: megtanult magyarul. Régen
örült, ha egy ízes magyar szót tanulhatott, egyébként franciával bőven
hígított, zagyva, fellengős nyelvet használt. Most úgy beszél, mint egy
normális ember, azzal a különbséggel, hogy minden mondatába belerak
valami gusztustalan trágárságot. Így nem beszél se munkás, se paraszt ez
a huligánok nyelve. A gróf nem lett kommunista, de Iljics fiairól úgy nyilatkozik, hogy a későbbi párttörténetírók előtt ne kelljen szégyenkeznie.
Déneske persze forradalmár, de még ő se kommunista, csak később ismeri fel a párt megváltó szerepét. Az októberi magyarországi forradalom
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szereplőivel általában mostohán bánik az író. Károlyi Mihályról odavetett
mesteri villámportréját aligha állítják ki a mostani emlékkiállításon, Garami sem viszi el szárazon, Kun Béla, Szamuelly neve elő sem fordul.
A regény a vége felé rohamosan szétfolyik. Mi lesz Déneskével? Természetesen emigrál. Nem bántja ugyan a kutya sem, de sejteni lehet, hogy
valami rejtélyes okból üldözik. Párisba kerül, ahol egy deus ex machina
következtében érintkezésbe jut egy zenetudós házaspárral, egy kissé zilált
múltú milliomos grófnéval és egy bizonytalan kommunista sejttel, amely
még nem látja elég érettnek a párttagságra. A következő fejezetben minden ok nélkül Brazíliában merül fel már mint beavatott kommunista ügynök és kiforrott zeneszerző. Itt azonban nem Lenin nyomdokait követi,
hanem a nandu nevű madárét, ami majdnem az életébe kerül. A nandu, ez
a struccszerű állat ugyanis vidáman közlekedik a bozótban, amely az embert könyörtelenül összevérzi. Innen a cím, szégyellem, de – nem értem.
Hogy a népi demokrácia mai követelményeinek is elég tétessék: a regény
bukolikus idillel zárul, öreg tsz–parasztok olvasgatnak és szundikálnak
békésen az egykori grófi birtokon, a kastélyban Déneskéről elnevezett
zeneiskola működik és a bozótból felbukkan egy újabb tíz év körüli csodagyerek.
Mindent összevéve: a regény egy nem éppen tehetségtelen ember roszszul sikerült munkája és elrettentő példa arra, hova jut az író, ha felülkerekedik benne a pártember és a pártszolgálat.
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HELLENBART GYULA
A „Rozsdatemető” és a társadalmi erkölcs 316
Fejes Endre nagysikerű regényéből 317 fokozatosan, alig érezhető
krescsendóval bontakozik ki egy szuggesztív erejű, rendkívül időszerű
erkölcsrajz, amelyben a szerző figyelemreméltó emberi és társadalmi öszszefüggéseket világít meg. A viszonylag kis terjedelmű regényben egész
sor ismert, sőt a folytonos használatban elnyűtt fogalom nyer – alkalmasint először – mélyebbre ható, hiteles értelmezést. A Rozsdatemető, bár
társadalmi regény és cselekménye javarészt napjainkban játszódik, korántsem nevezhető irodalmasított világnézeti állásfoglalásnak, legalábbis
nem az eddig szokásos értelemben. Fejes Endre szemléletét nem befolyásolják kész elképzelések, sem szociális vagy politikai pátosz, sem utópikus lelkesedés. Elemi társadalmi erők és primér emberi indulatok mozgatják a regény cselekményét, amely minden kiagyalt fordulat nélkül, egyszerű realitásával bilincseli le az olvasót. Bizonyos leegyszerűsítéssel azt
mondhatnánk, hogy a Rozsdatemető -ben a hagyományos erkölcsi normák
elévülésének és egy új étosz hiányának bonyolult következményei öltenek
drámai formát.
A regény egy budapesti proletárcsalád két nemzedékének életét pergeti
le minden szembeszökő kommentár nélkül, a történet szűkszavú elbeszélésére szorítkozva. A szerző nem stílusforradalmár, kifejezőeszközei a
realista hagyományban gyökereznek, de nyelvének kivételes tömörsége,
amely a mondanivalót hígítás nélkül, lakonikus mondatok félig nyitott
szelepén löveli ki, előkelő helyet biztosít neki a modem magyar prózában.
Gyakran egész fejezetre való cselekménysort képes néhány jól megválasztott egyszerű mondat segítségével az elbeszélés hálójába fogni. Gyorsan, vázlatszerűen, a lényeges mozzanatokat egy karikatúrista biztonságával körvonalazva Fejes Endre csaknem félévszázadnyi társadalomtörténet
eddig jobbára homályban maradt, de annál fontosabb mozzanatait világítja meg. Bár az elbeszélés látszólag sehol sem megy túl a Nagyfuvaros
utcai proletárok látkörén, mégis kitűnő képet nyújt az alakulófélben lévő
budapesti tömegtársadalom felszín alatti szöveteiről. Ez a kép minden,
csak nem vigasztaló. Az 1945 utáni anyagi bőségbe csöppent
proletárfamilia fiatal nemzedéke pénzével, szabad idejével semmi ésszerűt sem tudva kezdeni, a korlátlan léhaság lejtőjére jut s ott a szó szoros
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Fejes Endre: Rozsdatemető, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1962, 333 oldal.
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értelmében szétrohad. A szülőknek a regény elején ábrázolt elképesztő
nyomora helyébe a történet végén a gyermekek még elrettentőbb erkölcsi
anarchiája lép. Ennek az anarchiának a lényege azonban nem annyira a
hagyományos, vagy más, érvényes normák megsértésében mutatkozik
meg, hanem inkább abban, hogy a regény legtöbb szereplőjének még a
legkezdetlegesebb formában sincsen önállóan kialakított, tudatos elképzelése cselekvése értelméről. Amit tesznek, csak közvetlen indulatból teszik, az agyvelő ellenőrző funkciójának, távolabbi célok mérlegelésének
úgyszólván teljes kikapcsolásával. Esznek, isznak, szeretkeznek, verekednek minden terv, meggondolás és koncepció nélkül, a fejlődés, a fölemelkedés tudatos szándékának minden nyoma nélkül. „Élünk mi, fiam,
bele a világba, a fene számol!” – mondja Pék Mária, a család tényleges
feje. Csakhogy ami az ő és férje ifjúsága idején a szegénység által kérlelhetetlenül megszabott életforma keretei közé szorult, az gyermekeik jólétében gátlástalanul burjánzik szerteszét. A kép sivársága azonban kiváltképp abban a körülményben mutatkozik meg, hogy a züllő proletárgeneráció egyetlen tartózkodó életű tagjára a műveletlenség valósággal animális sötétje borul: ez utálkozik ugyan testvérei léhaságán, de képtelen magának számot adni, hogy miért. Gyűlölete vad, vulkánikus kitörésekre
ragadja, de indulatainak logikus magyarázata ismeretlen előtte. Csak ösztönei vannak, intellektusa jóformán semmi.
A regény elején játszódó brügecsi epizód és a rákövetkező forradalmi
idők eseményeinek leírása viszonylag kevés eredetiséget árul el. Az uralkodó szemlélet tömegvonzása ezt a korszakot illetően még túl erős, semhogy a róla csak közvetett élményből író fiatal szerző lényegesen újat
tudna nyújtani. Szerzőnk csak ott kezd tűzbe jönni, ahol már saját élményanyagból meríthet. Itt villannak fel az első éles szóváltások, amelyek
később egyre sűrűsödve a regény végén féktelen veszekedésekké fokozódnak.
A szűkebb család egyetlen pozitívnak nevezhető tagja Pék Mária. Tisztességes, dolgos teremtés, az otthon megvesztegethetetlen őre, szolgálója
és parancsolója egy személyben. Mindenki előtt tekintélye van, mert mindenkinek habozás nélkül a szemébe vágja a véleményét. A jogos szemrehányást is ledorongolja, ha az valamelyik családtagot érinti. Szavát parancsnak veszik, gyermekei házassági viszályaiban az ő mátriárkai ítélete
a döntő. De épp ezért a Nagyfuvaros utcai szoba–konyhás lakás mindenkor az a biztos menedék, ahol a szárnyukszegett családtagok otthonra
lelhetnek, bármennyire egymás hegyén–hátán kell is ott tolonganiok. Pék
Mária minden kételytől mentes szimpla egyéniség, foggal és körömmel
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képes harcolni a kis közösség érdekeiért, sem magát, sem másokat nem
kimélve és minden alkalmasnak tetsző eszközt szentesítve. Ha néhanapján
beborozott férfiak bókokat sugdosnak a fülébe, azt ő mindig elmeséli az
urának, viszont ennek is belevág ököllel az arcába és „replás gazember”nek nevezi, ha alakoskodást szimatol nála. Ilyesmire akkor kerül sor, ha
megorrontja férje valami titkos nőkalandját.
Id. Hábetler János, a férj, erős, egészséges és szorgalmas ember, de
nincs benne becsvágy, se igény. Elvállal minden munkát a vásártelepi
rakodástól a kazánfűtésig, végrehajtja feljebbvalóinak minden utasítását
és eszébe sem jut a bérével, vagy munkaviszonyaival elégedetlenkedni.
Mindent lenyel s csak arra ügyel, hogy jóban legyen mindenkivel, hogy
finoman viselkedjék. A szókimondó Pék Mária hangos perpatvarai beteggé teszik
Amíg a gyermekek kicsinyek, a család vasárnaponként a Népliget füvén heverészik, vagy a lakóhelyükhöz – az akkori Lenke téri barakktáborhoz – közel eső Rüger szanatórium kerítéséhez jár az elmebetegeket
bámulni. A különféle családi ünnepeken esznek, isznak, énekelnek és
alapjában véve nem elégedetlenkednek a sorsukkal. Igénytelenségükben
eszükbe sem jut, hogy a vagyonosak ellen lázongjanak.
Esténként az ajtó elé ültek, előttük szaladt a kocsiút, nézegették a
munkából érkező embereket, a sokszoknyás, copfos budaörsi sváb lányokat, akik a Karolina úton, a Linum–szövőgyárban dolgoztak. Aztán hazajött a két szomszéd. (. . .) Hábetler kihozta a kártyát, snapszliztak, az aszszonyok beszélgettek, kiabáltak a gyerekekkel. Amikor a gyárak különféle hangon tíz órát jeleztek, mindenki ágyban volt. (62. old.)
Ez a proletáridill, amelyet Fejes mesteri egyszerűséggel rajzol meg,
legalább annyira hiteles és főként legalább annyira elgondolkoztató is,
mint a szervezett munkásság küzdelmeinek túlontúl kihangsúlyozott drámaisága.
Az 1945 után felcseperedő, szemrevaló Hábetler–lányok már jóval
igényesebbek, mint egykor szüleik voltak. Táncolni járnak, eszpresszókban légyottoznak, jazz- és slágermuzsikát hallgatnak, vagy játszanak maguk is. Gyorsan akadnak udvarlóik: Gizike, a legidősebb, megy a leghamarább férjhez, de nem szerelemből, hanem anyja utasítására, a jó parti
végett (férje, Híres István, valóban igen derék ember; az egyetlen, akinek
szíve is, feje is a helyén van). Eszter és Hajnalka viszont egyik zsúrról a
másikra járnak, eleinte apróbb kalandjaik vannak diákfiúkkal, moziban,
sötét utcákon csókolóznak. Hamarosan beletanulnak azonban a lovagok
váltogatásába is, s ezeknek egyre gyorsabban egyre többet engednek meg.
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Az érzelgős diákfiúkat idősebb, dörzsölt szoknyavadászok követik, a zsúrokból hajnalig tartó házimurik lesznek, kisebbfajta orgiák, vetkezési jelenetekkel és azok folytatásával. Az udvarlás és az egyes viszonyok időtartama rohamosan csökken, előfordul, hogy férfi és nő jóformán az ismerkedés órájában már ágyban van és a tisztán érzéki kaland gyors lepergése után soha nem is látják egymást. Az ötvenes évek elején vagyunk. A
sztálinista Budapest dolce vitája Fejes Endre tömör leírásában megejtő
realitással elevenedik meg. Erről a tárgyról – most vesszük csak észre –
még senki nem írt nálunk regényt. Kivált így, minden tolakodó politikai
mellékgondolat nélkül, szenvtelen verizmussal. A hirtelen pénzhez jutott,
hagyományokkal nem rendelkező, minden erkölcsi és kulturális tájékozódás nélküli proletárifjúság, a hagyományokban ugyancsak nem sokkal
gazdagabb, erkölcsi alapjaiban ugyancsak nem sokkal szilárdabb s 1945
után végleg demoralizált polgári réteg ifjúsága szükségképp az olcsó hedonizmus örömeiben talált egymásra. A Hábetler–lányok későbbi sorozatos házasságtörései logikusan adódnak ebből a légkörből. Csábítóik ugyan
származásra igen vegyesek, azonban viselkedésükben sok a közös elem:
valamennyiüket éretlen pózolás, naiv kérkedés jellemzi. Mind imponálni
akar, de valamirevaló szolid teljesítmény hiányában, csak mindenféle
szedett–vedett ismeretekkel igyekeznek benyomást kelteni. Dől belőlük a
félműveltség, ami a Hábetler–lányoknak csak azért nem tűnik fel, mert az
ő olvasottságuk még csekélyebb, jóllehet mindketten kitűnően érettségiztek (Eszter csalódásában sírógörcsöt kapott, amikor sógora, Híres István,
karácsonyra könyvvel lepte meg). Az udvarlók bugaci donzsuánkodása
egyébként sajátságos társadalmi kórtünet, alighanem rokon a hirtelen tekintélyhez jutottak nyelvromlásával: a letűnt egykori középosztály a maga
csaknem teljes profiltalanságában nem hagyott semmi kézzelfogható pozitív örökséget a helyébe lépő új rétegeknek, sem reális életszemléletben,
sem komolyan vett és következetesen betartott érintkezési formákban.
Pusztán a sznobizmus talált az előléptetett proletariátusban tanulékony
alanyokra. Nem véletlen, hogy Pék Mária is megtiltotta lányának, hogy
ahhoz a fiúhoz menjen feleségül, aki egy kurta „Jó napot”-tal állított be
hozzájuk a Nagyfuvaros utcai lakásba, továbbá, hogy az öreg Hábetler
folyvást „forrón szeretett, drága” családjáról s a benne kötelező tisztességes viselkedésről papolt, miközben a valóságban a családtagok egyre
szidták, átkozták, ütötték és köpködték egymást.
Az új társadalmi rend nem hozott magával új életszemléletet; belső
szerkezetében nem (és nem is lehet) más, mint egyszerű átfestése a politikailag megdöntött előző rendszer erkölcseinek. Alapjai éppoly fiktívek, a
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szakadék a fennen hangoztatott jelszavak és a valóság között éppoly
mély, épp annyi dilettantizmus, magasabb célokra hivatkozó egyéni önkényeskedés, irreális célkitűzés, épp annyi vízprédikálás és borivás jellemzik, mint a régi rend gyakorlatát. Hogy ezek a jelenségek sokkal kevésbé az egyes politikai rendszereknek, mint inkább magának a magyar
társadalomnak súlyos alkati betegségeiből erednek, aligha lehet kétséges.
Nem is nehéz eszmei összefüggéseket találnunk Fejes regénye és Bibó
István vagy Németh László társadalmi diagnózisai között.
A lányok kicsapongó életét ifj. Hábetler János, a regény központi alakja, növekvő ingerültséggel figyeli: „Tolvajok között bagóznak, fújják a
füstöt, csokoládéfrancot isznak! Semmiféle dolog ez! Semmi dolog ez!”
(190. old.) – mondja egy alkalommal a nővéreiről. Alapjában véve moralista, csakhogy az öklén és szitkozódásain kívül nem állnak rendelkezésére más eszközök véleménye kifejtésére. De ebben nemcsak műveletlensége játszik közre, hanem nyilván az a körülmény is, hogy az élvhajhászás
ellen szokásosan felhozott érvek kopottságát és hamisságát erkölcsi reflexeivel maga is érzi. Egyformán undorodik nővérei léhaságától és apja
kenetes közhelyeitől, öt bizonyos tekintetben ugyanabból a fából
faragdták, mint az anyját: naív, őserejű morális érzék, a családtagokkal
szembeni feltétlen szolidaritás éppoly bárdolatlan közvetlenséggel nyilatkozik meg nála, mint Pék Máriánál. Akiket övéinek érez, azokat idegenekkel szemben minden gondolkodás, mérlegelés nélkül pártolja. A futballpályán mindegy volt, melyik csapat győz, csillogó szemmel nézte a
mérkőzéseket, tárgyilagosan, higgadtan és szakértelemmel vitázott. De ha
a Buda II játszott, elveszítette józan eszét, nem bírt magával, a leghalványabb bírálatot személyes sértésnek vette, nemegyszer öklét használta.
(87. old.)
Egy alkalommal a házban lakó kommunista Seres Sándor személye körül pattant ki parázs veszekedés, amelynek során Jani egyedült állt szüleivel, húgaival és sógoraival szemben Seres pártján (Híres István nem volt
jelen). Ez az ember és Hábetlerékhez való viszonya a könyv egyik igen
figyelemreméltó mozzanata. Seres Sándor a ház lakóinak ítélete szerint
primitív és buta, de jámbor és jószándékú. Ünnepélyes hangon kinyilatkoztatott kommunista szólamai gyakran zavaros–komikusan sülnek el,
amin Hábetlerék alig győznek mulatni. Miután a párt kiemelte és mosónő
feleségével külföldi beosztásba helyezte, egy napon levél érkezik tőle
Hábetlerék címére. Nagy hahota közepette olvassák fel a groteszk szónokiassággal megírt sorokat. Jani egyik sógora, az éleseszű, de korhely és
cinikus Zentay Ferenc azonban megjegyzi, hogy szerinte Seres egyáltalán
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nem buta ember; ő a négy elemijével is nagyon jól tudja, miként kell karriert csinálni, hisz a zagyva frázisok emlegetésével mégiscsak elérte, hogy
kiemeljék és most külföldön nyugati valutában kapja a fizetését. Janinak
ez a föltételezés épp oly szövevényes, mint amilyen rosszindulatú. Védelmébe is veszi Serest, de a család ellene fordul. Érvek helyett ő csak
azzal fenyegetőzik, hogy mindent összetör és leköp, mire az apja, aki
alapjában véve épp olyan primitív ember, mint Seres (csakhogy ő a formákra ügyelő biedermeier polgár pózában tetszeleg), figyelmezteti őt,
viselkedjék tisztességesen, mert most a családjában van és nem „ruszkik
között”, mint hadifogsága idején. Ifjabb Hábetler Jánosból végül is kitör a
morális megütközés:
Mit röhögnek egy altiszt levelén! Ha egy altiszt meg egy mosónő hisz
valamiben, azon csak a hülyék röhögnek! És akik röhögnek, azok mibe
hisznek? Mibe? Ezt tessék megmondani!.,. (210. old.)
A többé–kevésbé naív idealizmusnak ez a kifakadása kétségtelenül hitelesen hangzik. Hogy ifj. Hábetler János jóhiszemű korlátoltságában az
elvhűséget, még ha az szemellenzős is, mint követésre méltó erényt értékeli, kivált családtagjai földhözragadt eszménytelenségével szemben, emberileg könnyen magyarázható, ö azzal a vérmérséklettel, helyesebben az
intelligenciának azzal a fokával rendelkezik, amelynek valamiféle vezérlő, szilárd értékrendet megállapító és abszolút érvényű tanra van szüksége, hogy megtalálhassa helyét a világban. Kritikus ítélőképesség és az
önálló igazságkeresés hajlama híján ez többé–kevésbé természetes is (a
baj csak ott kezdődik, ahol egy bizonyos hitet társadalmilag előírnak és a
máshitűeket üldözik). Az is igaz, hogy Seres Sándor a nagyobb erkölcsi
következetességet képviseli a sunyi és megalkuvó öreg Hábetlerrel és
minden kísértésnek engedő, rövideszű lányaival szemben. Fejes Endre
azonban maga is vallomást tett, méghozzá ismételten, ifj. Hábetler János
mellett. A könyv elején pl. ezeket mondja:
Ha majd úgy érzik, elfogultabb hangon beszélek ifjabb Hábetler Jánosról, nem tiltakozom, elismerem, hogy szeretem őt. (...) Azt hiszem, némely dolgot nem értett meg a világból, ezért volt tehetetlen.” (11. old.)
Joggal föltehető tehát, hogy a fentebb idézett szemrehányás mögött a
szerző maga áll. Jani kifakadása azonban csak ízelítő abból a végzetes
kimenetelű szóváltásból, amelynek során nemcsak Hábetlerék, de minden
Hábetlerék fölött eldörög a vádbeszéd. Mégpedig ... és ez a meglepetés:
nem Jani, hanem éppenséggel a cinikus és alkoholista, sőt osztályidegen
sógor, Zentay Ferenc szájából, aki pont Jani szemébe vágja az igazságot!
Ez a fordulat épp oly meglepő, mint amennyire logikus is, épp oly szerve840

sen következik a lezajlott cselekményből, mint amennyire ellentmondásszerűen hat, hogy belőle kifolyólag épp ifj, Hábetler János kerül a vádlottak padjára, egy sorba az általa is korholt családtagjaival. Zentay gúnyosan visszájára fordítja Hábetlerék prédikációit, amelyeket korhelykedése
miatt folytonosan hallgatnia kellett:
Én vagyok szemét? És ti hogyan éltek? Hajnalka pofára dobta a második férjét is, az elsőtől szedi a négyszáz forintot, Gizike bolond, maga elé
bámul, szörnyűséges álmokat lát, siránkozik, hogy nem él az anyukája, de
két szeretőt tart, családos embereket, akik ruhával, cipővel, harisnyával
vigasztalják... Tisztesség... erkölcs... Vedd tudomásul, a férjét is csalta! (.
. .) Mért nem prédikálsz? A kanálistölteléknek? Ittam? Igaz! Iszom most
is! Egy világ tapos rajtam, olcsó kapcabetyárok köpnek szemközt, vacak
funkcionáriusok törik ki a nyakam, ha nem tetszik az ábrázatom, és ti
mertek prédikálni nekem? Ti, akiket magam mögött hagyok ebben a rendszerben is, százszor különb életet élek nálatok, legalább munkaügyi főelőadó lettem és még előbbre is jutok, tanulok akkor is, ha minden funkcionáriussal egyenként kell verekednem, ti mertek prédikálni? Miféle
jogon? Hát ez a rendszer a ti homlokotokat csókolja, könyörög, hogy fáradjatok el az egyetemre, legyetek orvosok, mérnökök, bírók, főművezetők, főrendőrök, főkatonák, főistennyilák, és ti előbújtatok a barakkokból,
éltek ugyanúgy, mint a hörcsögök. Dzsessz, tánc, hajrá Fradi. Csak zabáltok, tömitek magatokat túrós csuszával, rántott hallal, böfögtök és ágyba
bújtok, kedves Hábetler elvtárs! (...) Te hogyan élsz? Keresel több mint
kétezer forintot, lakásfestést vállalsz, mosol, főzöl, takarítasz, csókolgatod
a fiadat. Láttál már színházat belülről? Elolvastál egyetlen könyvet is?
Pedig te vagy ennek a hatalomnak a birtokosa, esztergályos főnemes, háborús mártír. . . (330–331. old.)
A baj tehát nemcsak az, hogy Hábetlerék nem hisznek semmiben, hanem, hogy egyszerűen barbárok. Sőt, képmutató barbárok, hisz mások
kilengései fölött buzgón bíráskodnak. A maga módján egyébként Seres
Sándor is tett éles szemrehányásokat az öreg Hábetlernek, aki Pék Máriával együtt állandóan gúnyolta és ugratta őt, mint a „demokrácia báróját”:
... most mi bajod? Ki az isten bánt? Hajlongtál egész életedben az urak
előtt, ez hiányzik? Mért gúnyolódsz velem folyton? Azért, mert egy ostoba ember vagy és semmit sem tudsz a világban bekövetkező változásokról! (173. old.)
A tény, hogy ugyanaz a megvetéssel vegyes vád két különböző, sőt politikailag kifejezetten ellentétes irányból éri Hábetleréket, s hogy ezt
mindkét oldalról ők maguk hívták ki, lekerekíti a róluk festett sivár képet.
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Az ideológia zagyvasága, amelyet Szabó Dezső egykor a magyar középosztálynak vetett a szemére, majdnem kísérteties hansonlósággal születik
újjá a Nagyfuvaros utcában: Hábetlerék magatartásából hiányzik a józan
megalapozás, életszemléletük nincs összhangban tényleges életformájukkal s ezt a hiányzó összhangot nem is kísérlik meg helyreállítani (amiben
aztán nem csak a letűnt középosztály, de a bocskoros nemesség évszázadokon át híven fenntartott cifra nyomorúsága is mintául szolgálhat). Megpróbálják az urat játszani, viccelődnek a kommunista Seresen, s közben
úsznak a rendszer kényeztetésében, 318 megbotránkoznak mások léhaságán, de a maguk korlátlan züllöttségét észre sem veszik. Érdekes többek
között, hogy Csele Juli, az utcalány, aki erkölcsi felháborodásaik egyik
kedvenc céltáblája, alapjában véve gondolkodó lény, aki színészkedés
nélkül megkísérel számot adni magának az életéről. Az ilyen számadásokat Hábetlerék nem ismerik. Kényelmetlen igazságokat, bírálatokat meg
kiváltképp nem képesek elviselni. Amikor Seres Hábetler fejére olvasta
hibrid viselkedését, Pék Mária kidobta őt s maguk között sem beszéltek
többé a dologról. Amikor Zentay a fentebb idézett szavakkal kitálalt ifj.
Hábetler János előtt, az sem tett kísérletet tárgyilagos ellenvetésre, ehelyett csak dühbe gurult és úgy megütötte őt, hogy az a rozsdatemető roncsai közé esve szörnyethalt.
Ifj. Hábetler János alapjában véve tragikus jellem. Nem azért, mert
szándék nélkül embert ölt (ami egyébként szimbolikusan is felfogható),
hanem, mert a lelkületében két ellentétes előjelű robusztus ösztön csapott
össze: a vérségi kapocs vak imádata és a családjától való undorodás. Nem
csoda, ha Zentay éles szavait nem tudta. elviselni, hisz azok pont erre a
benne tudat alatt gomolygó vad lelkitusára tapintottak rá (az elevenébe
vágó vádak helyenként szó szerint azonosak saját szitkozódásaival!). Jani
öklét nyilván nem csak a családját ért súlyos szemrehányás megtorlásának
szándéka, hanem a belső tisztázatlanságán tettenért szégyene is vezette.
Nem volt hozzászokva a dolgok nevén nevezéséhez, a valósággal történő
kendőzetlen szembenézéshez, amire Zentay szavai kényszerítették. A
kisebbrendűségi érzés a világos megfogalmazással szemben, amire ő sohasem lett volna képes, alkalmasint ugyancsak hozzátartozott a végzetes
ökölcsapás lélektani rugóihoz.

318

A párhuzam közöttük és Németh László „Utazás”-ának küngösi polgárai között
egyébként igen tanulságos: ez utóbbiak (az óvoda vezetőnője, Horn, a Tisztelő) önmaguknak habozás nélkül elnézik a rendszerhez való dörgölőzést, de Karádi fölött
törvényt ülnek.
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Hábetlerék infantilizmusához természetszerűleg pozitív vonások is tartoznak: érzelmeik hullámzásán akkor sem uralkodnak, ha azt történetesen
humánus indulatok mozgatják. így pl. a forradalom alatt menedéket nyújtanak a megszeppent Seresnek, a nagy családi veszekedések szinte átmenet nélkül könnyes ölelkezésekbe csapnak át, Hábetler, aki szinte szadista
gyönyörrel nap mint nap a hisztéria határáig gyötri, ingerli a feleségét,
őrjöng a bánattól és teljesen fejét veszti, amikor az meghal, stb.
Mindezek alapján, úgy látszik, hogy e vegetatív életet élő embereknek
csakugyan nem ártana, ha hinnének valamiben. Akármiben, csakhogy
kiemelkedjenek az evő–ivó–böfögő állapotból és bizonyos emberi méltóságra tegyenek szert. Ám a hit javarészben hagyomány és nevelés kérdése. A Rozsdatemető ilyenformán bármennyire is az antipolgár–regények
számát látszik első pillanatban gyarapítani, valójában éppen azon erények
hiányának sajnálatos következményeire mutat rá, amelyeket közhasználatú megfogalmazásban polgáriaknak nevezünk. Hábetlerék elsősorban
azon tulajdonság totális hiányában szenvednek, amely pl. Thomas Mann
vagy Márai Sándor számos regényalakjának sajátja: a bizonyos formákat
minden körülmények között betartó polgár önfegyelme.
A polgári életforma válsága alapjában véve csak a polgári világkép
ideológiai alapjainak a válsága s nem a civilizált közösségi élet szükségképp kialakult formáié, amelyek persze sokkal idősebbek, mint a harmadik rend osztályuralma s amelyekben csak ádáz jakobinusok látnak irtandó „csökevényt”. Sajnos Magyarországon a kommunista jozefinizmus a
polgári hagyományból – a legolcsóbb megoldást választva – épp azt igyekezett (elég sikeresen) kiirtani, ami időálló gyakorlati érték volt: a civilizált életformát, és azt vette át (sőt fokozta kóros burjánzásig), ami benne
avult és káros volt: a frázisos erkölcsiséget. Az eredmény aztán az lett,
mint ismeretes, hogy az emberek nem viseltek nyakkendőt és kalapot,
kockás ingben jártak az operába, gátlástalanul köpködtek az utcán, gorombáskodtak a villamoson, de gyűléseken és plakátokon épp úgy, épp
azokkal a dagályos szólamokkal bíztatták őket odaadó szorgalomra és
eszmehűségre, mint egykor, a hivatalos isten–haza–király kultusz vagy az
ellenforradalom idején.
... éljetek egyszerűen – intette Seres a frissen érettségizett Hábetler–
lányokat –, fegyelmezetten, megingathatatlan akarással végezzétek el a
rátok bízott feladatot. . . (159. old.)
Efféle épületes szózatokat a legviktoriánusabb reakció képviselői is
számtalanszor szavaltak el az életbe kilépő ifjúság előtt. Csakhogy a világháborúkat megelőző, társadalmilag konszolidált világban volt még
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valami hitele az ilyen szónoklatoknak; az általuk hirdetett eszmények
akkor még nem voltak (legalábbis nem mindenki szemeláttára) sárba és
vérbe rángatva. Miután azonban kiderült, hogy a fenkölt szónoklatokkal
gyakran csak a népet szédítették és tömeggyilkosságokat fedeztek, természetes, hogy az emberek gyanakvók lettek mindenféle magasztos jelszóval szemben. Nagyobb ostobaságot tehát nem is lehetett volna elkövetni,
mint az egészet más eszmények behelyettesítésével, de ugyanabban a
hangszerelésben elölről kezdeni. Mégis ez történt, sőt olyan képtelen méretekben, amelyre a legbigottabb reakció is aligha adott példát. 319
Ilyenformán felvetődik a kérdés: vajon Fejes Endre valóban célszerűnek (ill. egyáltalán lehetségesnek) tartja, hogy az emberek manapság
higgyenek valamiben? Mert, hogy Seres Sándor hithű kommunista, annak
személyes természetű indokai vannak: a földalatti mozgalom neki tegnap
heroikus élmény volt, ma pedig elevenen ható, sőt gyümölcsöző emlék.
Neki megvan tehát a tehene, amely ellátja őt a lelkesedés ópiumízű tejével, de aki már egy másik világban, egészen más viszonyok között nőtt
fel, azt nem lehet ezzel a tejjel jóllakatni. Neki az előző generáció eszményei szükségképp formaságokká laposodnak. Hol van tehát az az erkölcsi
recept, amelyet mindenki használhat, akár idealistát, akár szkeptikusat
nevelt belőle az élet? A Rozsdatemető esetében viszonylag egyszerű a
válasz: a könyv első lapján. Ott, a mottóként szolgáló Pascal–idézetben
többek között ez áll:
”... minden méltóságunk a gondolatban rejlik. Ezáltal kell feltámadnunk, és nem térben és időben, amelyeket úgysem tölthetünk be. Legyünk
tehát azon, hogy jól gondolkodjunk: ez az erkölcsi kiindulás.” 320
A szerző tehát Pascallal mondatja ki történetének legfontosabb tanulságát. Találóbb szavakat valóban nem írhatott volna regénye elé, hisz a
gondolkodás szükségessége épp úgy vonatkozik az orruknál tovább nem
látó Hábetlerekre, mint az ideológiai póráz nélkül tehetetlen Seres Sándorokra. Ők nem csak hogy egyformán képtelenek az önálló spekulatív
okoskodásra, de bárgyúságukkal akarva, nem akarva azokat is elgáncsolják, sőt el is pusztítják, akik nem hagyják parlagon heverni az agyvelejü319

„…mi olyan töménységben kaptuk ezt a . . . brosura anyagot – mondja Németh László Pétere a „Nagy család”-ban – (. . .) Ránk olyan özönvízszerűen zúdul, s olyan átlátszó formában ez a sok balekké ugratás, hogy a legostobább is védekezni kénytelen
ellene.
320
Fejes pontatlanul idézi Pascalt az „. . amelyeket úgysem tölthetünk be”(„ . . que nous
ne saurions remplier”), mellékmondat hiányzik könyve mottójából és kihagyására
pontozás sem utal.
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ket: a Zentay Ferenceket. Sajnos, a magyar társadalom öröklött betegsége,
hogy benne nemzedékek hosszú sora óta néhány, politikai lojalitást valló
(vagy színlelő) frázis több, vagy legalábbis annyi esélyt biztosít az érvényesülésre, mint a konkrét teljesítőképesség. Azt a rövidéletű hasznot,
amelyet ebből kifolyólag a mindenkori államhatalom élvez, a társadalom
végeredményben is a képmutatás és a szellemi kiskorúság aggasztó elharapózásával fizeti meg. Fejes Endre nyilvánvalóan felismerte ennek a rákfenének a gyökereit. Regénye figyelmeztetés lehet arra, hogy a fejlődés
záloga nem pusztán politikai tervezgetésekben rejlik, bármilyen előjelűek
legyenek is azok.
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NYÉKI LAJOS
Jelek a harmadik évezrednek 321
Weöres Sándor: Tűzkút, Magyar Műhely, Párizs 1964,160 oldal – Magvető Könyvkiadó, Budapest 1964.
Énem: állandó társaságom,
s bár nem unatkozom vele,
e kullancs megbontja magányom,
béke és csönd van nélküle.
Mert a géniusz sugalmára
figyel és szóvá megformálja:
rögös lényét elviselem
estig, de mindörökre nem.
(Kétarcú)
Weöres költészetét általában a kozmikus jelzővel szokás illetni. Kötete
elé írt köszöntésében maga így szól olvasójához:
„Átvilágítani és felrázni óhajtalak, hogy átrendezhesd magadat zárt,
véges, exisztenciális énedből nyitott, szociális, kozmikus végtelen énné.”
Mint mottóul választott „Kétarcú” című verse is mutatja, Weörestől az
új értelmezésével, s ami fontosabb: forradalmian új lírai tevékenységgel
állunk szemben. A köztudatban a költőről homlokegyenest ellenkező kép
él. A romantikus egyéniségkultusz papja ő, akinek legfőbb tevékenysége,
hogy önmagának bemutatott áldozatokban kiégesse, kifüstölje lényéből
mindazt a gyanús salakot, amely a többi emberi halandóhoz hasonítaná.
Szakmai követelmény nála a monománia: öncsonkítás, beszűkülés, bearanyozott rigolyák, még a hallgatás árán is ki kell magából izzadnia valamely kilométerekről kiabáló megkülönböztető jegyet, mert e nélkül a halhatatlanság buzgó ellenőrei nem engedik fel a Parnasszus csúcsai felé
kattogó fogaskerekűre.
Mint mottóul választott „Kétarcú” című verse is mutatja, Weörestől az
én istenítése teljesen idegen; jellemző, hogyan ír az arcról: az egyéniség
legnyilvánvalóbb fizikai megnyilatkozásáról s egyben szimbólumáról:
Legjobb sarkig kitárni
szélvert rozsdás pofádat...
s az űr, az ismeretlen,
kinek formája nincsen,
321

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 4. számában.
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hadd járjon ki–be rajta
és mindinkább emeljen
szép rejtett szárnyaidra.
(Az arc)
Ellentétben legtöbb elődjével, kortársával, sőt unokájával, Weöresnél
nem az egyéniség megteremtése a probléma, hanem elveszítése, feloldása
egy magasabb, általánosabb, teljesebb valóságba, amelyet legtöbbször
űrnek nevez. Aki ilyen perspektívákban él, annak természetesen nincsenek stílus–problémái: onnan merít, ami épp kezeügyébe kerül: kínaiaktól,
magyar népdalból, kelta regéből, indiai teremtés–misztériumból, Nakai–
szigeti énekekből. „Nincs önrostáló képessége” – mondják róla. Persze,
hogy nincs, amikor minden porcikájával pont az ellenkezőjét akarja: nem
kirostálni magát, hanem – csupán irodalmi értelemben is – belevetni a
tengerbe: hadd járják át a különféle stílus- és ízlés–hullámok, hadd játszanak ki rajta magyarul eladdig sosem hallott ritmusokat. Azt is mondják
róla, hogy „színvonala egyenetlen”. Igen, az: ahogy egy bolygó szintje is
egyenetlen: nemcsak csúcsai vannak, de hasadékai, kráterei, dombjai is.
Vagy ha a kép jobban tetszik, gondoljunk egy hatalmas füvészkertre: ez is
jól érzékelteti költészete sokoldalúságát. Ott élnek benne, egymás mellett
orchidea, kakukkfű, pálma és libatop, a dzsungel, a legtávolabbi exotikus
tájak, meg a hazai mezők növényei, és nem utolsó sorban egy végtelenül
kifinomult kertész–művészet mesteri – néha mesterkélt – virág–
leleményei.
Így érthető, hogy költészetének úgyszólván nincs szokványos értelemben vett fejlődése. Lényegében már húsz évvel ezelőtt, a Medúza idején,
megvolt ez a kert: egyes fái megterebélyesedtek, magános bokrokból sövény nőtt, vannak ágak, amelyek évenkint meghozzák a maguk különös–
ízű bogyóit. így lesz a „Dalok Na Conxy Pán”-ból „Orbis Pictus”, a
„Rongyszőnyeg”–ből a mostani kötetben „Harminc bagatell”.
A dimenziók kitágulása a dolgokat is új, a megszokottól eltérő rendbe
szedi, a tárgyak addig nem sejtett kapcsolatokba kerülnek. „Sötéten áradnak a fák / lombban messzi tenger énekel”, „a kerten tajtékozva átfolyik a
végtelen” (Graduale, I.), „angyallal poharaz gömbölyű meggyhúsban a
lágy kukac” (Graduale, IV.). Minden látszat mögött van valami rejtettebb
valóság: a csönd mögött mozgás, a mozgás mögött még mélyebb csend; a
kerti szék „tombol …, habzik, partján átcsapva szárnyal”, míg a kedves
gyanútlan olvas benne:
nyargal a szék a sugarakban,
egyhelyben, gyorsan, mozdulatlan,
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hogy meg se rezdül hajad szála . . .
(A kerti szék)
Az idő és tér szokványos viszonylataiból kétfajta szabadulási lehetőség
kínálkozik: a művészet és a vallás. Weöresnél a kettő rendszerint egybefonódik. S ha szét is választja őket, az elsőről minden művészgőg nélkül
vall, pontos szenvtelenséggel, mint ebben a „hajló csípőjű aktmodell”-ről
szóló versében:
Kopott bútor-környéke nélkül
sárgás papírra költözött,
a világűrbe megszökött,
alakját választja beszédül:
a „most” az időn rést ütött
és folyton jelenné egészül.
(A rajzvázlat)
A kozmikus életérzés azonban a vallásos szimbólumokon át nyilatkozik meg a leggazdagabban. Szimbólumot mondtam, pontatlan a szó, Weöres szemében ez az egyetlen igazi valóság. Ha legújabb kötete újat hoz az
olvasónak, hát ez éppen annak felfedezése, hogy a „Tűzkút szerzője legnagyobb vallásos költőnk. Persze valláson nem valami liturgiái rendszert,
spirituális vagy erkölcsrendészeti konvenciókat kell érteni elsősorban,
hanem olyan teljes kitárulást a mindenségbe, a természetes és természetfölötti világ olyan teljes szemléletét, amelyre talán csak Teilhard de Chardinnél találhatunk példát. Weöres a „Corpus Christi” misztérium igézetében él. (Lásd Cs. Szabó László megdöbbentő interjúját: „Negyvenhat perc
a költővel”, Magyar Műhely Weöres–száma.) „Tebenned élünk, mozgunk
és vagyunk. . .” Mintha Weöres költészete ezt az egyetlen tételt variálná,
magyarázná, ábrázolná minduntalan. Kivált „Salve Regina” c.
költemenyében:
Élő tested falként körülövez
bizonytalan-messze, mégis húsomban
s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem;
test mely anyagi Szellem,
szellem mely tiszta Test;
minden tagod fátyol- s ékkő–burokban
csonton áthat s magához nem ereszt;
hívsz és hang mégse lobban,
tánc, nyugvás egy–ütemben,
míg haj–sátrad borít az öblös benti csendben.
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A vallásosság természetesen nem költői erény. Weöres ettől függetlenül nagy költő; ahogy vízióit a hitetlenekre is rákényszeríti a nyelv és
forma varázslatával: ezért illeti itt csodálat.
Aki a hagyományos létsíkok felbomlását, összekuszálódását ilyen víziókban tudja megjeleníteni, annak szemében élet és halál szabvány–
ellentéte is értelmét veszti. – Líra néven általában olyan műveket szoktunk összefoglalni, amelyek – közvetettebb–közvetlenebb áttételezéssel –
a halálfélelem szorításából keletkeznek; amelyek közös indítéka a meg
nem ismétlődő személyes jelenlét megrögzítése. Weöres a szüntelenül
„oldódó jelenlét” költője:
Érdektelen vagyok magamnak,
csak halálom bizonyossága
ment meg a kéretlen bohóctól...
Élet s halál nem érdekel,
csak az a harmónia kell,
mit nem hordozhat az anyag
s nem tudhat róla értelem.
Az élet, az egész világ „Magna Meretrix” képében jelentkezik, a költő
kikivánkozik szorításából:
Sebzett szarvas tiszta érre,
menyasszony a vőlegényre,
égő erdő fuldokolva
a lángfojtó hűs záporra,
éji mécs a kihunyásra
hogy a vak rendet ne bántsa:
sohse vágyik hevesebben
mint halálra testem–lelkem.
A világ „kilyukadt”, mert csak
a magának kaparó önzés birodalma:
Külön árkaink s gátjaink miatt
az Áldás tengerét fövény elissza.
A teljességre talán csak a szerelem emlékeztet, már akkor, ha valóban
méltó erre a névre: ha célja nem a mohó örömszívás, hanem a gyönyöradás: az együtt feszülő és oldódó közös öröm. Kötete bevezetőjében Weöres így ír erről:
„Amíg az emberek egymás nélkül és egymás ellen kívánnak örülni,
számtalan lemondásra és öncsonkításra kényszerülnek; de mihelyt egymásban sokszorozzák örömeiket, nincs több okuk aszkézisre, mint a boldog szeretőknek.”
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Úgy vélem, ez a néhány sor is nevetségessé teszi mindazok erénycsőszi felbuzdulását, akik a pornográfia bélyegét akarják rásütni erre a szókimondó ötvenéves költő–gyermekre. A pornográfia birodalma a körülírással kezdődik – Weöres nem sejtet, nem célozgat; alig „Szólt még költő
tisztább természetességgel a szerelem mozdulatairól:
birkóztunk, leterítettem kazalon, puha szénán,
arcom az arcán, küzdő gyors szuszogása fülemben,
kúposodó ruganyos kebelére feszítve a mellem,
lágy hasa, izmos combja, meleg lágyéka alattam . . .
(Fairy Spring, II.)
Várkonyi Nándor a költő harmadik verseskötetének (A teremtés dicsérete) előkészületeiről írva nagyon idekívánkozó levél–részletet közöl tanulmányában. A kötet kiadója: a Janus Pannonius Társaság kifogásolja
Weöres „Pastorale” c. versét merész tartalma miatt. A költő így kel verse
védelmére: „A Pastorale egy kis erotikát visz a könyvbe; és ha tartalmilag naturalista vers is, de lényegében lehet benne valami metafizikai: a
szeretkezés látási és tapintási mozzanatairól szól, annyira örök emberi és
mindig ismétlődő mozzanatokról, hogy szinte 'személytelen történést'
tárgyal, herakleitosi ismétlődést.”
De kommentárnál többet mondanak maguk a versek, pl. a „Tűzkút” első ciklusának V. része. Mint az előbbi, a kamaszkor első felhevülését idéző hexameterekben, a vers tematikai magja ugyanaz az érzéki élmény:
„arcom az arcán”, de egy lángeszűen egyszerű ötlettel: a birtokosragok
halmozásával, Weöres kifejezi az egymásbaoldódás teljességét, minek
folytán a szeretett test a mindenséggé tárul ki:
Ó te
arcom alatt
elömlő ájult mosolyod
párás szemed csillogva úszik szememben
arcodom arcomod
tej–finom áram közös ereinkben elárad
mint magam oly közel vagy hozzám
mégis az ájulat távoli fátyol–fellegében
bujkáló csillagaid között
holdsarló–pillantású égen
törzsemmel összenőtt
istennő végtelen messzeségben
Weöres barátai és ellenségei – dicsérettel, illetve elmarasztalással –
megegyeznek abban, hogy napjainknak talán ő a legköltőibb költője; a
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magyar sorskérdésektől, a politikai eseményektől távol építi saját világát.
De mint láttuk, ez az univerzum nem külön világ; s ha sokak számára
hozzáférhetetlen is, ennek oka nem a költő közösségi érzésének hiánya,
hanem éppen: eddig még a nagy többség által el nem ért legmagasabb
formája és foka. – Hogy a mindennapi élet szenvedései mégis ott sajognak a költő idegzetében, számos verséből kiderül. Jellemző, hogy a harminc szonettet tartalmazó, látszólag leghermetikusabb „Átváltozások”
című ciklusban lelünk a Terror címszóra, s alatta az „Egy mondat a zsarnokságról”–hoz méltó versre:
A köd–szemű polip ezer karját kuszálva
egy–egy csápot ereszt valahány test-üregbe,
kerek szájat tapaszt az irtózó szívekre
és – segítség! – a nép jajong négy világtájba.
„A szörnyeteg koporsója” című négytételes kompozíció a gázkamrák
és keretlegények áldozatainak állít emléket. Ahogy Picasso háborúellenes
műveiben, a groteszk áll Weöres költeményeinek is előterében. Kiderül,
hogy a költő ismeri a kakofónia alkalmazásának minden árnyalatát. A
vers fináléja arra is példa, hogyan használ fel Weöres jellemzés céljára
tudatosan értelmetlen szóhalmazokat: a szétzúzódó szörnyeteg utolsókat
recsegve még ontja a zavaros, végképp összekuszálódott fogalmakat . . .
A kötet tele van nyelvi–formai ötletekkel, kísérletekkel. Az „Egérrágta
mese” játékos rejtvényszerűsége aktív részvételre kényszeríti az olvasót.
A „Harminc bagatell” majd mindegyik darabja nyújt valami formai érdekességet. Egy–egy ritmikai fordulatból, képből szinte a szemünk előtt
kerekedik stílusparódia. A hatást csak növeli, hogy egyszerre érezzük a
rögtönzés esetlegességét és egy végtelenül tudatos művészet megmásíthatatlan zártságát; egyszerre látjuk a vízszintesen–függőlegesen egyaránt
olvasható „keresztöltés–verset” szerkesztő gyerek diadalmas mosolyát, s
a magában őskori motívumra lelt poéta doctus révületét. – Bartók Mikrokozmoszára emlékeztet az egész; s általában a zenei étude műfajára.
És ezzel igen jelentős vonásra tapintottunk: Weöres költészetének
alapvető tulajdonsága a zeneiség. S ez nemcsak annyit jelent, hogy a költő
mesterien alkalmazza a szavak hangzás–kombinációinak minden árnyalatát, hogy rendkívül „dallamos”, a szótagok különféle időtartam–fokozatait
tudatosan értékesítő verselést alakított ki a maga számára. Nagy gyakorlat, tudomány, érzék kell hozzá, de ez még csak a külszín. Ennél is figyelemreméltóbb, hogy Weöres a zenei szerkesztés különféle módszereit,
elveit is megérti s szavakba transzponálva alkalmazza költészetében.
„Dob és tánc” c. versében, úgy érezzük, minden egyes szó egy–egy
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hangmagasságot jelképez, a „dallam” ezek variálása, permutálása révén
alakul ki:
csönd
béke
csönd
béke
fény
csönd fénye
béke csöndje
fényes csönd béke
csönd béke fény
béke csöndes fénye
fény csöndje
csönd csöndje fény fénye béke
csönd fény.
Ilyen versben a nyelvtani mondat helyébe a zenei frázis lép, a szavak
felfrissülve önálló életet élnek, absztrakt képletekből érzéki hatású jelekké
változnak.
A Néma zene először plasztikájával hívja fel a figyelmet, a tördelés
szemgyönyörködtető változatosságával, a szó- és sor–közök újszerű ritmusaival. De a verset olvasva, szavait egymáshoz párosítva kiderül, hogy
ez a különös írástechnika nem öncélú mutatvány. Az absztrakt képvers
zsongani kezd: a megnémult zene megszólal; az olvasó maga is alkotójává válik a versnek, mert ez az írásmód minduntalan több lehetőséget biztosít, nem köti meg véglegesen a szavak sorrendjét, az olvasás irányát;
szakasztott úgy, ahogy egyes modern partitúrák nagy szabadságot biztosítanak az előadónak a lerögzített elemek lejátszásában. De majd huszonegy évvel ezelőtt jobban elmondta mindezt a költő önmagáról, már e vers
alkotói módszer mai eredményeit is előrevetítve, önmagában hordozva:
„Ennek a tartalomnak – írja egy 1943. július 8-án kelt levelében – nincs
logikai láncolata, a gondolatok, mint a zeneműben a fő- és melléktémák,
keringenek, anélkül hogy konkréttá válnának . . .” „ . . a gondolatok nem
az értelem rendje szerint, hanem az értelemre mintegy merőlegesen jelennek meg. A verssorok az értelmüket nem önmagukban hordják, hanem az
általuk szuggerált asszociációkban .. .”
Persze, ezek láttán könnyen felcsattan a filiszterek vádja: „vétkes formalizmus! meglett emberhez nem méltó öncélú játszadozás!” – Én inkább
azt ajánlom: kövessük a költőt, aki ötvenévesen is meg tudta magában
őrizni a játék kegyelmét s nekünk is átad valamit felfrissítő varázslatából.
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Mindennapjaink úgyis annyira a kényszerek és érdekek hálójában fulladoznak, gyógyító hatású lesz ez a szellemi kiruccanás; mert erőt adnak,
beláthatatlan haszonnal valók ezek az „infantilis haszontalanságok”. Tanuljunk bölcsességet ettől a keskenyvállú, csillogószemű csodadoktortól,
aki a 4o-es évek elején – Várkonyi Nándor szerint – „megírta egy
nemlétező ország irodalomtörténetét, szabatosan korszakokra osztva, jellemezve az irányzatokat és méltatva a kiválóbb tehetségeket” . . .
Rendkívül gazdag, sokszínű Weöres legújabb kötete. Ez az ismertetés
természeténél fogva csak étvágygerjesztő lehet, csak felhívás arra, hogy
az olvasó maga induljon kutató–útra a versek labirintusában. . .
Persze nyilván talál majd darabokat, amelyek nem az ő részére íródtak,
amelyeket még nem, esetleg sohasem érezhet magáénak. Személy szerint
nekem sem tetszik minden egyformán. A Loreley című vers pl. kimondottan visszataszít; még a romantikus érzelgősség ellen irányított paródia
szándéka sem tudja elfogadtatni velem a rózsaillatnak és kénbűznek
(plusz némi fokhagymaszagnak) ezt a keverékét. Itt–ott Weöres néhány
sora az ízlésemtől igen távolálló Salvador Dalira emlékeztet: hivatásos
alkonyfestők cukrászsüteményszínei akkor is zavarnak, ha történetesen
mélylélektani szimbólumok hordozói. . . De ne töltsünk sok időt fanyalgással, haggyuk meg – költőnek, kritikusnak egyaránt – a tévedéshez való
jogot.
Inkább hadd mondjam még el, hogy A rejtett ország, érzésem szerint, a
magyar irodalom egyik legszebb verse, s hogy prózaverseivel – főleg a
Requiem cíművel – Weöres Sándor a műfaj legnagyobbjainak: Baudelaire, Rimbaud szintjéig jutott:
„A bizalmas percek mind hiányzanak, de szomjúság semerre. Odatúl
átderengő zöld háló ölén álmukban ölelkeznek a szeretők: ezek is mi vagyunk; hát több esztendő folyik egymás mellett? Aki egy-szál fűzként
dalolt és sírdogált, makacsul, mint az elvérzés a csatamezőn: immár sokszólamú néma orgona, fenséges csöndbe tárja lombjait, s a csöndnél nem
alacsonyabb; járok magam előtt és magam mögött, sietek ezer alakban,
eközben fekszem és nem is vagyok; a folyam fehér görgetegbe göngyölte
pajzsunkat, termetünket, mint színtelen korallok lépdelünk. . .”
Merhet-e ezután még szólni a recenzor?
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GÖMÖRI GYÖRGY
A tiszta emberség óhajtása 322
Takács Imre: A férfi tánca, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1964.
Takács Imrével nincs szerencsém. A költő első kötetéről írt bírálatomat az
1956 előtti Irodalmi Újság illetékes munkatársa túlságosan elmarasztalónak találta és nem közölte, második kötetéről, a „Kőangyal”-ról írt kritikámat az egyik emigráns lap irodalmi rovatvezetője afeletti aggodalmában, hogy Takácsnak nem jár ki annyi dicséret, amennyivel elhalmoztam,
elsüllyesztette öblös fiókjában. Érthető tehát a kritikus lámpaláza: reménykedik, hogy ezegyszer sikerül. Nemcsak megírni a bírálatot; meg is
jelentetni. 323
Lehetnek költők, akiknek élete és műve külön világ. Másszóval annak,
ami a műveiket élteti, alig van köze a költőt körülvevő közvetlen valósághoz, s a tágabb értelemben vett valóság is átstilizáltan, a képzeletnek
szinte teljesen alárendelve jelenik meg költészetükben. A másik típusú
költő személye és művei közt nincs ekkora távolság – a vers mögött mindig ott érezzük az embert, és nem az örök Embert, hanem a történelmileg
és társadalmilag adottat, azt az embert, aki a verset írta. Ilyen költő, hogy
csak néhány nevet említsünk, Illyés Gyula és Benjámin László; ilyen Takács Imre is. Mások is vannak-e így vele, nem tudom; de ha én
va1ahányszor jelentős, jó Takács–verset olvasok, mindig megjelenik előttem a költő egy–darabból–kifaragott, mozdulatlan arca, a szemüveg mögül kémlelő, komoly pillantása. Minden versében van valami magából az
emberből.
S hogy ember és mű ilyen egysége jó-e, üdvös-e, nem vitatom. Nyilván jó is meg rossz is – általában. Ebben az esetben inkább jó, mint rossz,
sőt nagyon is jó, mert ettől minden igazi Takács–versnek van hitele. Erkölcsi és művészi aranyfedezete. És ez nem kis dolog. Mert Magyarországon nemcsak a pénzt, időről–időre a szavakat is leértékelik.
Takács költészetének meg kellett birkóznia ugyanazokkal a problémákkal, amelyekkel az őt szárnyaira bocsájtó népréteg, a szegénysorsú
parasztság, vagy legalábbis annak tudásra legszomjasabb fiai is megbirkóztak, vagy birkóznak még ma is. Meg kellett szabadulnia bizonyos előítéletektől, nemzedékeken át beidegződött tulajdonságoktól, amelyek sza322
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Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 4. számában.
Sikerült (A szerk.)
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bad fejlődésében gátolták; meg kellett lazítania, s talán el is kellett vágnia
ezer és egy szálat, ami a Faluhoz kötötte, hogy befogadhassa, amit a Város adhat, annak is a legjavát. Úgymint az összetettebb és dialektikusabb
gondolkodást, a görcsös, zárt tartást feloldó sokfajta tapasztalatot, az új
baráti kapcsolatok élményét, a helyi színvonalon túlemelkedő, szélesebb
perspektívájú általánosítások képességét. Nem veszítette el azonban Takács olyan hazulról hozott erényeit, mint a becsületesség és a szemérmes
hűség: nem sokkal tanári diplomája megszerzése után hazament a falujába. 1961-ben Székesfehérvárra költözött, s jelenleg is ott tanít, de a falun
töltött évek arra kényszerítették, hogy újra szembenézzen a paraszti életforma változásának hol felemelő, hol gyötrő kérdésével. Mint azt kötetének címadó verse bizonyítja, Takács a változás, a gyorsuló élet mellé áll,
annak a szószólója lett: nem sajnálja a földes szobákba szorult, „sárban–
porban–topogó” szegénység múlását. Egy tágabb, szabadabb világ érdekében búcsút mond a régi falu erkölcseinek, szokásainak. Nem a hagyományhoz hű, hanem az emberhez.
„A férfi tánca”, Takács Imre harmadik verseskötete, lehet, hogy kevesebb nagy verset vonultat fel, mint az 1959-ben megjelent „Kőangyal , de
a kötet egésze mégis jobb, rendezettebb, mint azé az emlékezetes második
köteté. Kimunkáltak, okosan megválogatottak ezek a versek és van bennük gondolati egység. Mintha Takács a korábbi verseiben fel–feltörő indulatokat megzabolázta volna, alárendelte volna a szemlélődő értelemnek.
De mert Takács költő, nem értekezik, hanem képekben, s néha jelképekben beszél; másfelől meg a képes költői beszéd lombjai érett gondolatokat
takarnak.
Ha elfogadjuk, hogy Takács az illyési típusú költőkhöz tartozik, érthető, hogy elsősorban a társadalom kérdései foglalkoztatják. Ilyen értelemben tehát elkötelezett, bár nem frontharcos, nem is partizán. Az, hogy a
forradalmat követő politikai bűvészmutatványoktól megcsömörölve hazament Rábasömjénbe kosarat fonni, még nem jelenti, hogy hátat fordított
– ahogy azt mondani szokás – „a kor nagy kérdéseinek”. Ellenkezőleg:
lépten–nyomon a kort vallatja, rákérdez magára is, a történelemre is és
őszintén próbál felelni. „Szívemből facsarok ki / vallani igazi szót” – írja
találóan a „Születésnapi ének”–ben. Takács hite – a szocializmus, de ez
egy tágan értelmezett, teremtő–szabad és nem pusztító–tiltó szocializmus,
egy olyan közösség, olyan társadalom, amelyben mindenki embersége
kiteljesedhet. Emberség: a szó igen gyakran fordul elő verseiben, alighanem kulcsszó szerepe van. Ez az „emberség” olyan jelzőket vonz, mint
„őszinte” és „tisztuló”, egyízben pedig „tiszta gondolatokat termő”. Ta855

kács az emberségen, vagyis a szocializmuson nem politikai jelszót, hanem
erkölcsi eszményt ért, amelynek megvalósításától nemcsak a nyugati, de a
keleti világ is még nagyon messze van. Az „emberség”-gel nem azonos,
sőt azzal gyakran ellentétes értelemben jelenik meg a „törvény” és a „történelem”. A törvényhozó történelem nemegyszer megnyomorítja az emberséget; ennek az egyén, sőt egy nép embersége látja kárát:
Fölszabadító idő, te meg nem állsz,
de a vad lázzal kivetett
merev–egyenes törvény
az élet arcvonásai közé mikor lágyul?
(Kaszabolt mezőn élek)
A „törvény” és az „emberség” konfliktusa talán soha fel nem oldható
teljesen, egy–egy részletkonfliktust azonban felold, semmissé tesz az idő.
Az idő, ami szüntelen változás. S a költő, akinek látása „a történelem tilalmaira” élesedett, de akit mágneses erővel vonz a tiszta emberség eszménye, végül is „a reménység szélfúvásában” talál vigasztalást, a senki–
semmi előtt meg–nem–alázkodó, haptákba nem merevedő változásban.
Mivelhogy:
Az élet arca nem a hó–álarc, nem a rózsa,
az életnek egy arca van: a változás.
(Lézengés hóesésben)
Van-e azonban ennek a homo moralis-nak elég ízlése, szépérzéke, sőt,
elég áhítata a világ alakításához? Mert hogy a világ alakításából tevékeny
részt kér, az kétségtelen. „A férfi tánca” lírájában gyönyörködve, bízvást
mondhatjuk, hogy van. És erről nemcsak olyan versek győznek meg, mint
az „Ünnep a hegyen”, vagy „A tó ősszel” – áhítatos belefeledkezések a
természetben tettenért pillanat szépségébe –, de olyan látszólag igénytelen
zsánerképek és dalok is, mint a „Napfényben”, vagy „A szerelem kiröppent. . ,” Ez az utóbbi olyan egyszerű és bensőséges, az élet örömét es
nosztalgiáját egyszerre érzékeltető, mint egy Prévert–sanzon, a legjobbak
közül. Egészében idézzük:
A szerelem kiröppent
az égig érő fagyba.
Üres padok ragyognak
neonok bűvkörében.
Pirosak, kékek, sárgák;
nem ül most rájuk senki.
Senki se hozza vissza
a meleg éjszakákat,
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A meleg éjszakákat,
a minden szép reményét.
Csukódó ablakokkal
lecsattan megint egy év.
Takácsnak nemcsak a természet esztétikus, nem–paraszti látásmódját
kellett megtanulnia (az alkonyat színei, vagy a tücskök koncertje a szántóvető embert nem lelkesítik, ő a hasznosság szempontjából nézi a természetet), de azt is, amihez nem elég az egyetemi előadások szorgalmas látogatása, az egyetemen elsajátítható szakszerűség. A művészi, valóban
kultúrált látásmódról beszélek. Hallani, látni, olvasni – mindezt meg kell
tanulni, nincs az az őstehetség, aki tanulás nélkül a művészetben, s különösen a modern művészetben eligazodna. Ezt vallja Takács Imre is, a
székesfehérvári Csontváry–kiállítás megtekintése után: „Csontváry már
ötvenezer embert tanított látni Fehérvárott” – írja a pécsi „Jelenkor”-ban.
Ebben az írásában egyébként azt mondja el, hogyan lett személyes élményévé Csontváry, a hosszú évekig dekadensnek kikiáltott csodálatos festőzseni. Mintahogy előzőleg magáévá–élte Takács Bartók zenéjét és Ady
költészetét is. Egy versében együtt említi az „emberségért” vívott harc
vértanúit a magukat roppant művekbe örökítő művészekkel:
ó, te Krisztus!
együtt vagy a szívemben Dózsával,
Homérosszal és Bartókkal,
hőséletü kortársaimmal. . .
(Nyári rapszódia)
De nem akarom pontatlanul idézni a verset: a szövegben „hőséletü”
szerepel, másutt meg „finom csillámu”, így, rövid üvel és uval, s ez bizony zavar, meg bosszant is. Talán nem oktalan pedantéria erre felhívni a
figyelmet. Az ilyen nyelvrontó helyesírást ki kellene gyomlálnia a szövegből a kontrolszerkesztőnek, még ha a szerző ragaszkodik is az ő vidékén valószínűleg röviden ejtett hangok hibás írásmódjához. S ha már a
szépséghibáknál tartunk – egyes Takács–versekben még fellelhetők a
„Zsellérek unokája” című gyűjteményt elragyásító suta, vagy prózai kifejezések, hasonlatok. Annyi jó vers mellett prózainak, hírlapi tárcába valónak tartom a „Téli alkony”–t és sajnálom, hogy az egyébként szép és kiegyensúlyozott „Születésnapi ének” is egyszer–kétszer megbicsaklik.
Mint például itt:
Eszünket feszegeti,
hatalmas, kusza leltár . . .
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A költő helyében én ezt a két sort kijavítanám. Viszont nem javítottam
volna ki az „Új Hang” egy régi számából most kötetbe válogatott „Hajdúsági naturalizmus” című verset, amely most kiegészült az évszámmal:
1954. Ez a vers annakidején nagy vihart kavart, mint minden akkoriban
bátran bíráló mű, túlzottan, indokolatlanul is nagyot. Takács olyannak ír
le benne egy hajdúsági tanyát, amilyennek ő látta: piszkosnak, nyomorúságosnak, kietlennek. A tanya leírása a most közölt szövegben is megmaradt, de megváltozott a befejezés. Takács megrövidítette és – úgy érzem –
megcsonkította a verset, kihagyván belőle a nyílt tiltakozást, amely 1955ben politikai színvallásnak számított. Ebben az eredeti szövegben a költő
magát az egyik homokban turkáló kisgyerekhez hasonlította és így folytatta a hasonlatot (emlékezetből idézem):
kezem még úgy is tisztább,
mosottabb azokénál,
akik a költőt mindig
öncsonkításra intik
Ezúttal is intették? Vagy magától vállalkozott rá? Akárhogy is volt:
kár.
A költői értékek és fogyatékosságok e számbavétele közepette nem
esett még szó Takács kötetének fontos erényéről, ami nem más, mint a
verseskönyv modernsége, összefügg ez is, hogyne függne össze Takácsnak a paraszti múlttól való elszakadásával, s a városban megszerezhető
szellemi javak elsajátításával, meg aztán kell hozzá valami érzékenység
is, ha úgy tetszik, rá–hallás a kor ritmusára, ami a paraszti sorból származó idősebb költők képességei közül teljesen hiányzik. Takács ebben a
kötetében mondandójában is, formájában is korszerű; egy Ady–hasonlatot
kissé átalakítva azt mondhatnánk, hogy költészetének folyóvize belefutott
az európai költészet óceánjába. (Hasonló irányban fejlődött az utóbbi
években a nála fiatalabb Csoóri Sándor és Kalász Márton költészete is.)
Korábbi Takács kötetekben hiába keresnénk olyan sorokat, mint: „A percek elsüllyednek —/vasgolyók az idő megolvadt lávájában.” Vagy: „tekintetem csodálatos tereket épít / a tavasznak”. És: „Esőben ázik szét a
tél./Kik az idő mutatójára ültek, / autóznak.” Ez a modernség egy differenciáltabb világlátás tapasztalatait fejezi ki, tömör, pontos, szinte elliptikus formában. Stílusváltásról lenne szó? Szemlélet- és stílusváltásról. S
bár ez a modernség nyomokban megvolt a „Kőangyal”-ban is, az új stílus
csak „A férfi táncá”-ban bontakozott ki, vált a kötet egészére jellemzővé.
Takács lassan, de szívós biztonsággal érő lírája egyre növekszik, terebélyesedik és úgy változik,
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mint a fenyők az erdőn:
leejtik alsó águk,
hogy annál magasabbra
nőhessen koronájuk . . .
Ha Takács Imre ezen az úton halad tovább és az idő is kedvez vágyainak, szándékainak, úgy fenyő–koronája még nagyon magasra nőhet.
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RÁTKAI BÉLA
Magyar-német gazdasági kapcsolatok 324
1963. november 10-e nevezetes dátum a magyar–német gazdasági kapcsolatok történetében. Nem lehetetlen, hogy az lesz a politikai kapcsolatok történetében is. E napon Magyarország és a Német Szövetségi Köztársaság megbízottai megállapodást írtak alá, melynek értelmében a két
országban kölcsönösen kereskedelmi kapcsolatot létesítenek. A szerződés
ismét szabályozza a két ország közötti kereskedelmi és fizetési forgalmat
is, az áruforgalom értékkeretét pedig évi 400 millió márkáról 500 millióra
emeli fel.
A szerződés aláírását hosszú, több mint egy éven át tartó tárgyalások
előzték meg. E tárgyalások korábban kezdődtek, mint a németeknek a
lengyelekkel és a románokkal folytatott tanácskozásai. A lengyel és a
román delegációval mégis előbb sikerült megegyezniük és szerződést
kötniük. Mi volt az oka a német–magyar gazdasági tárgyalások elhúzódásának.
Több oka volt. Részben politikai, részben gazdasági okok. A legtöbb
vitát és nehézséget az okozta, hogy Magyarország a felállítandó kereskedelmi képviseleteket politikai hatáskörrel akarta felruházni. A kereskedelmi képviseletek egyúttal bizonyos mértékű konzuli hatáskört is kaptak
volna. A két ország között tudvalévőén nincs diplomáciai kapcsolat és
Magyarországon úgy gondolták, itt az alkalom megtenni az első lépést a
két ország kapcsolatának normalizálására.
Ez az óhaj nagyon is érthető. Magyarországnak a nyugati országok között Nyugat–Németország a legjelentősebb kereskedelmi partnere. Ennek
ellenére még sincs a két ország között államközi megállapodás, mely ezt a
viszonyt szabályozná. A magyar–német kereskedelem és áruforgalom
alapja még mindig az 1948-ban kötött árucsereforgalmi megállapodás,
melyet a magyar kormány az akkori németországi angol–amerikai megszállási övezet katonai kormányzatával kötött. E megállapodás alapján —
az NSZK megalakulása óta – a két ország vegyes bizottságai évenként
jegyzőkönyvet írnak alá és ebben évről–évre rögzítik a két ország áruforgalmát, állapítják meg az árulistát és szabályozzák a fizetési módozatokat.
Diplomáciai kapcsolat nincs a két ország között és még a vízumkérelmeket is körülményes módon, a Nyugat–Németországot Budapesten képviselő francia követség útján intézik el.
324

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 4. számában.
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E normálisnak nem mondható viszonyon szeretett volna Magyarország
olymódon változtatni, hogy konzuli hatáskört igényelt a felállítandó kereskedelmi képviseleteknek.
Ez az óhaj azonban egyelőre nem valósulhatott meg. Nyugat–
Németországban még mindig érvényben van a „Hallstein–doktrina”,
amelynek értelmében a szövetségi köztársaság egyetlen olyan országgal
sem veszi fel a diplomáciai kapcsolatot, mely elismeri a „Német Demokratikus Köztársaságot”. Kivétel a Szovjetunió. Nyugat–Németország és a
Szovjetunió között 1955 óta normális diplomáciai kapcsolat van. A kivételes elbírálást az a körülmény magyarázza, hogy a háború utáni nemzetközi egyezmények értelmében Németország jövőjéért a nyugati hatalmakkal egyetemben a Szovjetunió is felelős.
A Hallstein–doktrina tehát csak a kis országokat sújtja, így Magyarországot is. A németek azonban a Schröder külügyminiszter által képviselt
rugalmasabb külpolitikai irányzat ellenére is még tartják magukat a
Hallstein–doktrinához és ezért vonakodtak attól is, hogy Magyarországgal
felvegyék a diplomáciai kapcsolatot, vagy ehhez akárcsak a kezdő lépést
is megtegyék. Ezért hál egyelőre csak gazdasági feladataik lesznek az
újonnan felállítandó kereskedelmi képviseleteknek.
A tárgyalások elhúzódásának másik oka az úgynevezett berlini probléma. Amíg a konzuli hatáskörrel kapcsolatos óhaj magyar részről vetődött föl, a németek azt kívánták, hogy e megállapodásba vegyék be Nyugat–Berlint is. Ez viszont a magyarok részéről ütközött ellenállásba. Hogy
miért? Gondolom, nem kell hozzá magyarázat.
Hosszú tárgyalások után végül is sikerült mindkét fél részére elfogadható kompromisszumot találni. Nyugat–Berlint – mint a szerződés alá eső
területet – nem említik meg a szerződésben, illetve a szerződést kiegészítő
jegyzőkönyvben, ahelyett viszont szerepel egy ilyen kitétel:
„Währungsgebiet DM–West”. Ez az elnevezés közvetve Nyugat–Berlinre
vonatkozik. A „Währungsgebiet DM-West” elnevezés azonban nem új
találmány, már szerepelt korábban is a Nyugat–Németország és a keleti
blokk államai között kötött fizetési egyezményekben. Ezek az egyezmények azonban nem államközi egyezmények voltak, hanem csak az érdekelt országok jegybankjai között létesített megállapodások.
A tárgyalások elhúzódásának azonban nemcsak politikai, hanem gazdasági okai is voltak. Mindkét fél egyetértett abban, hogy helyes és kívánatos a gazdasági kapcsolatok kiszélesítése, annál is inkább, mert a legutóbbi három év alatt meglehetősen stagnált a két ország közötti áruforgalom, holott volnának lehetőségek a kapcsolatok kiszélesítésére. Van
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azonban egy, magyar szempontból egyre nehezebben leküzdhető akadály:
az Európai Közös Piacon belüli integráció. Magyarország mezőgazdasági
exportja számára a nyugatnémet piac a legfontosabb felvevő terület,
ugyanakkor a Közös Piacon belüli integráció legújabb fejlődési jelenségei
éppen ezen a területen állítanak akadályokat a kívülálló országok elé. A
probléma tehát az, hogyan és miképp hághatók át ezek a falak úgy, hogy
Magyarország elsőrendű érdekei is érvényesüljenek, ugyanakkor Nyugat–
Németország ne sértse meg kötelezettségeit partnereivel szemben. Az új
kereskedelmi megállapodás 100 millió márkás emeléssel számol: úgy
látszik tehát, hogy a hosszú tárgyalások során mégis sikerült valamiféle
megoldást találni és a forgalom növelését lehetővé tevő árulistát összeállítani.
A megállapodásnak nemcsak gazdasági természetű jelentősége van. Ez
kiderül a szerződéssel kapcsolatban kiadott hivatalos közleményből is,
amelyben többek közt ez áll:
„A tárgyalások a kölcsönös megértés légkörében folytak. Mindkét delegáció kormánya azon álláspontjának adott kifejezést, hogy a megállapodást a két ország és a két nép közötti viszony megjavításának eszközéül
tekinti. További cél a kölcsönös kereskedelem kiépítése.”
E fogalmazásból világosan kiolvasható, hogy bár a Hallstein–doktrina
miatt egyelőre hivatalosan nem ruházhatják fel a kereskedelmi képviseleteket politikai jogokkal és ilymódon a magyar álláspont nem érvényesülhetett, de azért a képviseletek felállítását a szerződő felek a két nép közötti viszony megjavítása felé vezető lépésnek tekintik. Ez nyilván kifejezésre jut majd a kereskedelmi képviseletek személyi összetételében is, és
mindkét részről a képviseletek vezetői magasrangú diplomaták, illetve
állami tisztviselők lesznek.
Hogy magyar részről milyen nagy jelentőséget tulajdonítanak a kereskedelmi képviselet működésének, kiderül a Kossuth Rádióban a szerződés
napján felolvasott kommentárból. Ebben többek közt ez áll: „Magyarország reálisan szemléli a világ térképét és tudatában van annak, hogy Európában most két Németország létezik. Az egyikkel, az NDK-val, azonos
családba tartozik Magyarország. Azonos szocialista társadalmi rendszert
épít és egyöntetűen ítéli meg a világpolitika kérdéseit. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a másik Németországgal, az NSZK-val – függetlenül
politikai, társadalmi és gazdasági rendszereik különbözőségétől – ne törekedne konstruktív és gyümölcsöző kapcsolatokra... Az új egyezmény a
fejlődés további távlatait nyitja meg. A kereskedelem pedig azon túlme-
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nően, hogy közvetlen gazdasági érdekeket szolgál, jelentős előmozdítója
a népek kapcsolata javításának, a béke erősítésének is.”
Kétségtelen, hogy jelentős lépés történt a két nép közötti gazdasági és
politikai kapcsolatok további fejlődése szempontjából. Hogy ez a fejlődés
meddig megy el és milyen ütemben halad előre, ma még nehéz lenne
megmondani, hiszen sok mindentől függ. Ne bocsátkozzunk tehát jóslásokba. Ehelyett inkább vizsgáljuk meg néhány jellemző statisztikai adat
tükrében, milyen a két ország közötti gazdasági kapcsolat – a jelenben.
Elsősorban Magyarország, a magyar gazdaság szempontjából nézve a
kérdést, tudnunk kell, hogy:
Nyugat–Németország
Magyarország
nyugati,
helyesebben
nemszocialista partnerei között az első helyen áll és, hogy
összes kereskedelmi partnerei között az ötödik helyen, amennyiben
csak a Szovjetunió, Csehszlovákia, az NDK és Lengyelország előzi meg.
A magyar statisztikai adatok szerint 1962-ben a két ország közötti
árucsereforgalom 1 milliárd 208 millió devizaforintot tett ki, melyből 582
millió a behozatal és 626 millió a kivitel. Magyarország behozatali forgalmában Nyugat–Németország részesedése 4.3, a kiviteli forgalomban
pedig 4.8 százalék.
Az árulistán mind a behozatali, mind a kiviteli oldalon fontos cikkek
szerepelnek. A kivitelben főleg a magyar mezőgazdasági termékek exportja szempontjából nagyjelentőségű a német piac. A behozatali oldalon
pedig elsősorban a gépipari felszerelés és néhány ipari nyersanyag érdemel különösebb figyelmet. A fontosabb cikkek listája világosan mutatja,
milyen szerepe van a német piacnak a magyar gazdaság szempontjából.
Behozatal Nyugat–Németországból
Hengerelt acél 11.472 tonna
5.2%
Gördülő csapágy 2.8 millió Ft.
3.8%
Műgumi 375 tonna
4.8%
Anilinfesték 211 tonna
10.5%
Nyersbőr 1898 tonna
9.9%
Műszál 277 tonna
2.3%
Kakaópor 15 tonna
4.8%
Liszt 39.561 tonna
100.0%
Faggyú 5173 tonna
72.7%
Dohány 319 tonna
4.9%
Ezek azok az árucikkek, melyeket a hivatalos magyar statisztika külön
kiemel a Nyugat–Németországgal létesített forgalomban. Az adatok az
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1962. évre vonatkoznak, a százalékok pedig azt jelentik, hogy a nyugatnémet piac részesedése hány százalék az illető cikkből.
A felsorolt cikkeken kívül igen fontosak a magyar gazdaság szempontjából a Nyugat–Németországból importált gépek és felszerelések. Az
1962-es magyar árulista ezek közül a következőket említi meg: fémmegmunkáló gépek, textilipari gépek és alkatrészek, gumiipari gépek, esőztető berendezések, autóalkatrészek. Ezek a német importnak mintegy 45–50
százalékát alkotják.
A kiviteli oldalon a következő fontosabb cikkeket találjuk:
bauxit
60.888 tonna
hengerelt acél
49.154 tonna
esztergagép
64 darab
rádiókészülék
4207 darab
izzólámpa
6.3 millió darab
bőrcipő
221.000 pár
pamutszövet
613.000 négyzetméter
Az előbbiekben felsorolt nyersanyagokon és ipari termékeken kívül
különös jelentősége van a nyugatnémet exportnak a magyar mezőgazdasági termékek terén. Ezt igazolja az alanti felsorolás és a részesedések
magas százaléka:
kukorica 1407 tonna
4.1%
bab 350 tonna
7.5%
napraforgómag 9574 tonna
62.2%
napraforgó–olaj 7522 tonna
34.1%
paradicsompüré 876 tonna
7.2%
szőlő 9470 tonna
37.6%
alma 10.280 tonna
19.3%
vágómarha 45.023 darab
46.3%
szalámi 481 tonna
15.5%
vágott baromfi 6474 tonna
24.5%
tojás 13
millió darab
21.8%
vaj 285 tonna
6.1%
sajt 414 tonna
5,5%
bor 34.000 hektoliter
10.5%
A magas részesedési százalékok bizonyítják, milyen életbevágóan fontos Magyarország számára a nyugatnémet piac a mezőgazdasági cikkek
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exportja tekintetében, Néhány cikknél, mint például a vágómarha, napraforgó-olaj, szőlő, Nyugat–Németország a legnagyobb átvevő.
Természetesen Nyugat–Németország számára korántsem olyan fontos
a magyar piac, mint fordítva. Amíg a magyar külkereskedelemben Nyugat–Németország részesedése megközelíti az 5 százalékot, a nyugatnémet, több mint 100 milliárd márkás külkereskedelmi volumenben Magyarország részesedése csupán 0.3 – 0.4 százalék. De ez jórészt következik a két ország nagyságának különbségéből is.
Nyugat–Németország külkereskedelmi forgalma a keleti blokk országaival – a német statisztikai adatok alapján – így alakult:adatok alapján –
így alakult:

Behozatal
Szovjetunióból
Lengyelországból
Csehszlovákiából
Romániából
Magyarországból
Bulgáriából
Kivitel
Szovjetunióba
Lengyelországba
Csehszlovákiába
Romániába
Magyarországba
Bulgáriába

1960
673
320
259
176
187
83

Millió DM
1961
796
339
249
211
189
95

778
304
274
150 _
222
123

823
283
307
232
204
72

1962
861
327
263
247
195
107
826
263
299
328
198
98

A táblázatból megállapítható, hogy Magyarország az NSZK-val való
forgalomban még a keleti blokkon belül is meglehetősen elmaradt és Bulgáriát kivéve minden ország megelőzi. Feltűnő az is, hogy míg a magyar–
német forgalom meglehetősen stagnál, a románokkal és az oroszokkal
erőteljesen emelkedett. Ebből is az következik, hogy időszerű a forgalom
növelése, annál is inkább, mivel ez mindkét ország számára előnyös és a
fejlesztésnek vannak konkrét lehetőségei.

865

Egyébként meg kell jegyeznem, hogy ha a nyugatnémet kereskedelmi
forgalomban a magyar részesedés százalékosan csekély is, azért nem becsülendő le. A magyar mezőgazdasági termények már csak minőségük
miatt is fontos szerepet játszanak a német piacon és növelik a választékot.
A magyar szalámi, kolbász, bor és konzervek ma már megszokott és keresett cikkek a német üzletekben, úgyszintén a friss magyar zöldség és
gyümölcs. Lassan elterjednek – és ez igen örvendetes – a magyar iparcikkek is. Mindez nem nélkülözhetetlen a német piac számára, de nem is
jelentéktelen. Hosszú évtizedek, sőt évszázadok hagyományai kötik össze
a két országot. A földrajzi közelség, a természetes kereskedelmi összekötő utak, nem utolsó sorban az olcsó víziót, a két ország egymást kiegészítő gazdasági struktúrája szinte predesztinálnak arra, hogy ez a forgalom és
kapcsolat erősödjék. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy bár a
német gazdaság egészében a magyar piac százalékosan kicsi ugyan, egyes
német vállalatok eladási statisztikájában jelentős a magyar piac. Jónéhány
ismert német vállalatnak hosszú időre visszanyúló üzleti kapcsolata van
egyes magyar vállalatokkal. Csak néhány kiragadott példa:
Az esseni Krupp művek évente többszáz millió forintos üzletet kötnek
Magyarországgal. Többek közt például a Krupp szállította a Magyar
Ruggyantaárugyár gumiköpenyt gyártó automatáit, a MÁV részére pedig
elektromos mozdonyokat szállított. Ugyanakkor a Krupp saját kantinja
részére közvetlenül magyar élelmiszereket vásárol.
A düsseldorfi Mannesmann gyárnak jelentős piaca Magyarország a különböző esőztető berendezések szállításában. Mindkét említett cég nagy
területet szokott elfoglalni a budapesti ipari vásáron.
A Bayer vegyészeti gyárnak is hagyományos kapcsolatai vannak a magyar gyógyszer- és vegyészeti iparral. Legutóbb, a gyár 100 éves évfordulója alkalmából nagy fogadás volt a Gellért szállóban, melyen mind magyar, mind német részről több fontos személyiség jelent meg.
Nem jelentéktelen a magyar piac a Siemens és az AEG gyárak számára
sem. Ezeknek szintén régi kapcsolataik vannak a magyar elektron mos
iparhoz. A Ganz gyárban most készül egy 3000 lóerős elektromos mozdony, melynek bizonyos berendezéseit Siemens szabadalom alapján
gyártják.
Csak néhány kiragadott példa, de ezek is mutatják, hogy a nyugat–
németek szempontjából sem jelentéktelen Magyarország.
Mindent egybevetve úgy látszik, hogy feltehetően mindkét nép számára hasznos és gyümölcsöző lesz az új magyar–német gazdasági megállapodás. Voltak, vannak és bizonyára lesznek is még kételkedők és elemzők
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mindkét oldalon, akik nem szívesen veszik, ha a két ország közelebb kerül egymáshoz. Vannak, akik úgy vélik, nem helyes, hogy Nyugat–
Németország gazdasági kapcsolatba kerül a budapesti kormánnyal és ezzel „erősíti a kommunista rezsimet”. Aki viszont hűvösen és reálisan gondolkodik, olyan lehetőségeket is lát, amelyek feltétlenül a magyar nép
egyetemes érdekét szolgálják.
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BORBÁNDI GYULA
Magyarország tizenkét éve 325
Georg Graf Széchényi: Ungarn zwischen Rot und Rot, Ein Bericht aus
den Jahren 1944–1956, Biederstein Verlag, München 1963, 184 old.
Nyugat–Németországban mindeddig viszonylag kevés könyv és tanulmány jelent meg a háború utáni magyar politikai fejlődésről. Angol és
francia nyelven az érdeklődőket sokkal több munka tájékoztatja Magyarország elmúlt két évtizedének történetéről, mint német nyelven. A német
nyelvű politikai irodalomban nagyon hiányoznak az újabbkori magyar
történelmet tárgyaló művek. A háború előtti és utáni magyar politikai
közszereplők memoárjainak túlnyomó többsége sem látott napvilágot
németül. Aki tehát a német nyelvterületen a modern magyar történelem és
az újabb politikai fejlődés iránt érdeklődik, főleg angol és francia nyelvű
könyvekre és tanulmányokra van utalva. Éppen ezért üdvözlendő minden
olyan munka, amely németül mondja el, mi történt hazánkban a második
világháborút követő mozgalmas korszakban.
Széchényi György könyvét ennélfogva megelégedéssel és érdeklődéssel vettem kezembe. Örömöm azonban lassan elpárolgott, mert a szerző,
jóllehet figyelme minden fontos eseményre kiterjed és ítéleteiben is tárgyilagos, sok kérdésben tévéd és adatainak jelentékeny hányada pontatlan.
Először tálán azt kellett volna eldöntenie, mit akar írni: személyes viszszaemlékezést vagy történelmi–politikai elemzést. A könyv e kettőnek
vegyüléke. A szerző a történelmi fejlemények pontos és hűséges visszaadására törekszik, ám ezeket annyira átszövi személyes élményeivel és
emlékeivel, hogy az olvasót gyakran zavarba hozza. A történelmi beszámoló fonala sokszor megszakad, mert a szerzőnek eszébe jutott valamilyen személyes tapasztalat, amely némely esetben jelentéktelennek és
feleslegesnek tetszik. Széchényi György helyzete nem volt könnyű. Azt
nyilván érezte, hogy memoárt nem írhat, hiszen ehhez az övénél sokkal
jelentősebb és gazdagabb politikai múlttal kellett volna rendelkeznie. Történelmet meg azért nem írhatott, mert szellemi alkata inkább a közéleti
cselekvés, mint a tudományos elmélyültség felé mutat. A középutat választotta tehát, a politikai analízist és a személyes élménybeszámolót keverte, nem éppen a legsikeresebben. Széchényi György, aki eddig nem325
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csak a politikai irodalommal, de az elbeszélő művészettel is próbálkozott,
talán jobb és maradandóbb munkát alkothatott volna, ha csak személyes
beszámolót ír, mozgalmas és cseppet sem érdektelen életének művészi
ábrázolására törekszik. Tálán olyasmi születhetett volna ebből a kísérletből, amire Vincent Savarius Minden kényszer nélkül című önéletrajzi regénye eddig a legjobb példa. Széchényi viszont történelmet is akart írni,
amihez alapos és elmélyült tanulmányokra lett volna szüksége.
Széchényi György könyvének legnagyobb hibája, hogy adatai gyakran
pontatlanok.
Mindjárt a történeti áttekintés elején az 1944-es Függetlenségi Frontot
– amelyről helyesen állapítja meg, hogy az antifasiszta erők szervezete
volt és politikai színskálája a legitimistáktól a kommunistákig terjedt –
„Friedenspartei -nek, vagyis Békepártnak nevezi. A Békepárt azonban
egészen más volt, mint a Függetlenségi Front. Helytelenül írja Bajcsy–
Zsilinszky Endre nevét is (András Bajcsy–Zsilinsky). Más nevek írása is
hibás: pl. Saláta helyett Salatha, Szélig helyett Seelig áll a szövegben.
Miklós Béláról azt mondja, hogy a második, Dálnoki Veress Lajosról,
hogy a harmadik magyar hadsereg parancsnoka volt, holott az előbbi az
első, az utóbbi a második hadsereg élén állt. Az 1945-ös nemzetgyűlésnek
sem
pontos
német
megfelelője
a
„Nationalrat”.
Inkább
„Nationalversammlung”. Széchényi Györgynek egyébként sincs szerencséje a magyar politikai fogalmak németre ültetésével. A honvédelmi miniszter neve nem „Kriegsminister”, hanem „Verteidigungsminister”; a
Magyar Közösséget sem lehet „Vereinigung der Ungarn”-ra fordítani,
sokkal jobb és pontosabb az „Ungarische Gemeinschaft” elnevezés; az
meg egészen mulatságos, hogy a Baloldali Blokk-ból a német szövegben
„Fortschrittliche Koalition” lett.
Igaz, hogy Mindszenty bíboros az 1947-es választáson egyik párt mellé sem állt, a klérus tagjait azonban arra szólította fel, hogy az antikommunista jelölteket támogassák. A szerzőnek viszont meg kellett volna
említenie, hogy az egyházi személyek túlnyomó többsége Barankovics
István Demokrata Néppártjának támogatását ajánlotta a katolikus híveknek.
Abban is téved a szerző, hogy a Demokrata Néppártot röviddel 1948
vége előtt oszlatták fel. A valóságban a párt 1949 februárjában oszlott fel.
Széchényi szerint Esterházy Pál hercegnek százezer holdja volt. A
Magyar Statisztikai Hivatal egy 1943-as kimutatása szerint viszont birtokainak nagysága pontosan 223.270 kat. hold volt.
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„1955 novemberében az írók és az értelmiségiek felemelték szavukat –
írja Széchényi. – Az írószövetség új vezetőséget választott, melyben oly
tekintélyes írók is résztvettek, mint Németh László és Kodolányi János.”
Két mondat. Két téves adat. Az írók és értelmiségiek 1955 végén felemelték ugyan szavukat, de az írószövetség új vezetőséget nem akkor, hanem
csak 1956. szeptemberében választott. Ennek azonban Kodolányi János
nem volt tagja.
Széchényi György többhelyütt és részletesen beszél egy Demény
György nevezetű íróról, aki Nagy Imre barátja, a forradalomban közvetlen munkatársa, sőt az írók forradalmi bizottságának tagja volt. Soha Demény György íróról nem hallottam és sem Nagy Imre munkatársai, sem
az írók forradalmi bizottsága tagjai között neve nem szerepel. Ki ez a titokzatos író? Valakinek az álneve? Nem tudni. Ha igen, ezt a szerzőnek
meg kellene mondania.
A forradalomról szóló részben az áll, hogy Nagy Imre, Grősz József,
Tildy Zoltán és Szakasits Árpád „együttes felhívást írt alá” és bocsájtott
ki, amelyben fegyverletételre szólítottak fel a felkelőket. Ennek a forradalmi dokumentumok között nincs nyoma. Ezzel szemben Nagy, Grősz,
Tildy és Szakasits külön-külön fordult a néphez a rádióban. A politikusok
a fegyveres harc beszüntetésére szólították fel Budapest lakosságát. Grősz
érsek az öldöklés és pusztítás ellen nyilatkozott.
Rosszul tudja Széchényi a forradalmi nemzeti kormány összetételét is.
Az ő felsorolásából hiányzik egy kisgazdapárti és egy Petőfi-párti miniszter. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ma már alig lehet a november 4i eseményeket úgy tárgyalni, hogy egy részletesebb beszámolóból – mint
amilyen Széchényié – hiányozzék Bibó István neve.)
Téves az a megállapítás is, hogy a húszas évek közepén az MSZMP –
amelynek akkoriban Nagy Imre is tagja volt – a „kommunizmussal rokonszenvező párt” volt. Vezetője, Vági István pedig a névmutatóban mint
baloldali szocialista politikus szerepel. Az MSZMP nem a kommunizmussal rokonszenvező baloldali szocialista párt volt, hanem a Kommunisták Magyarországi Pártjának legális fedőszerve, tehát kimondottan kommunista párt. Vági pedig az illegális KMP vezető szervének is tagja volt.
Ennyit a tárgyi hibákról.
Széchényi György következtetései és érvei sem mindenben meggyőzőek.
Azt írja, hogy aki 1945-ben rendesebb lakással rendelkezett, annak élete nem volt biztonságban. Tagadhatatlan tény, hogy az oroszok és a
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kommunisták sok lakást vettek el jogos tulajdonosaiktól, ennek a ténynek
azonban túlzott leegyszerűsítése a fenti megállapítás.
A földreformot olyan beállításban tárgyalja, mintha csak Moszkva utasításara született volna meg. A szerző elismeri ugyan, hogy szükséges és
elkerülhetetlen volt és nemcsak a kommunisták akarták; ezt a felfogást
azonban gyengíteni látszik az állandó hivatkozás a megszállók nyomására
és arra, hogy a földreform végrehajtói Moszkva megbízásából jártak el.
Az 1945-ös földreformnak vannak kifogásolható elemei, a végrehajtás
körül is sok volt a baj. Lehetett-e azonban 1945 tavaszán, amikor az ország nyugati felében még harcok folytak és a fél ország romokban hevert,
a földreformot hibátlanul végrehajtani? És ilyen körülmények között vajon jobb lehetett-e volna, ha történetesen Moszkva nem szorgalmazza és
csak magyar kezdeményezésre történik? 1945 tavaszán senki sem tudott
volna jobb földreformot végrehajtani. A fő baj nem az, hogy hibák és
méltánytalanságok történték, hanem az, hogy a hibákat a helyzet normalizálódása után nem javították ki.
Érdekes része a könyvnek Rajk László és Péter Gábor állítólagos beszélgetése Tito budapesti látogatása előtt, 1948-ban. Az ÁVO főnöke a
Páffy–Österreicher György által vezetett katonapolitikai osztály „túlkapásairól” és az ÁVO ügyeibe való illetéktelen beavatkozásról panaszkodott.
A szerző részletekig menő alapossággal idézi a két kommunista vezető
párbeszédét. A kérdés csupán az, mi a forrása, honnan tudja, hogy a négyszemközti beszélgetés úgy folyt le, ahogyan előadja. Érdekes Rajk Lászlónak és híveinek hatalomátvételi terveiről szóló beszámoló is. Mire alapozza azonban Széchényi a kommunista belügyminiszter puccsista szándékairól szóló fejtegetéseit? Ő arra hivatkozik, hogy ezt a börtönben egy
magasrangú igazságügyi tisztviselőtől hallotta, aki részt vett a Rajk–per
előkészítésében. Amit azonban elmond, pontosan az, amivel Rákosiék
vádolták Rajkot, és a per előkészítésében részt vett igazságügyi tisztviselő
is csak azt tudhatta, amit az ÁVO-ban, illetve Rákosi környezetében kiagyaltak. Széchényi beszámolója tetszetős, csak bizonyítás nélkül marad,
hogy Rajk valóban puccsra – Rákosi megbuktatására – készülődött es így
vádlóinak voltaképpen igazuk volt.
Jóindulatú elfogultságot érzek az 1953-as „új szakasz” megítélésében.
A munkatörvénykönyv pozitív rendelkezései például valóban alkalmasak
lettek volna, hogy a munkások helyzetén javítsanak. Az új szakasz vívmányainak méltatása közben a szerzőnek azonban rá kellett volna mutatnia arra, hogy a munkatörvénykönyvet nem mindenütt alkalmazták és a
valóságban nem igen védte a munkásokat a kizsákmányolók ellen. A köz871

igazgatási reformmal kapcsolatban sem lehet azt állítani, hogy „a vezető
állásokba ismét szakemberek kerültek”. Jóindulatú általánosítás. A valóság nem volt ennyire rózsás, jóllehet a szakembereknek a korábbinál több
esélyük volt, hogy – ha vezető állásba nem is – de képzettségüknek megfelelő munkakörbe jussanak. Széchényi a Hazafias Népfrontot is túlértékeli így ír: „Nagy Imre arra törekedett, hogy a polgári és nemzeti öntudatú
elemeket közelebb hozza az államhoz és a kormányhoz. Akik addig minden politikai tevékenységből ki voltak zárva, gyülekezési helyet találtak
az 1954. májusában alapított 'Hazafias Népfrontban' . . . teljesen úgy látszott, mintha a Népfront idővel a kommunista párt mellé jelentős erőként
sorakozhatnék fel.” Ez így a dolgok túlzott leegyszerűsítése, és azt a benyomást kelti az olvasóban, mintha a Népfront valóban a nemkommunista elemek szövetsége lett volna, amelynek immár lehetősége
nyílt, hogy a kommunistákkal mintegy koalícióban alakítsa az ország politikai sorsát. Széchényi elemzéséből hiányzik annak megállapítása, hogy
a Népfront Nagy Imre idejében is a párt irányítása alatt állott és arra szolgált, hogy a párt és a kormány – a korábbinál kétségtelenül ésszerűbb –
politikáját népszerűsítse. Politikai erő nem volt és még 1954-ben is jó
adag derűlátás kellett ahhoz, hogy az emberekben ilyen várakozások ébredjenek.
Az idegen olvasó eligazodását a háború utáni magyar történelemben az
is nehezíti, hogy a könyv szerkezete nem túl szerencsés. A szerző feltoluló emlékeitől hajtva ide-oda csapong a témák között: az egyes témák folyamatos előadását valamilyen más téma kedvéért gyakran megszakítja.
Ezért kezdődik több fejezet és bekezdés azzal, hogy „térjünk vissza” erre
vagy arra az eseményre. Ez zavaróan hat és nehezíti a dolgok folyamatos
megértését. A szerző módszerének másik következménye, hogy különböző periódusokban bekövetkezett események és fejlemények azonos időben végbement eseményekként szerepelnek. A koalíciós időkről szóló
részben olvassuk például, hogy a hivatalokban és az iskolákban mindenütt
Rákosi képek lógtak a falon, holott ez a koalíciós évekre nem volt jellemző, csak az 1949 utáni korszakra. Persze, ezt Széchényi is tudja, de a helytelen szerkesztés következtében a dolgok összezavarodnak. A mezőgazdasági helyzet alakulása sem egész világos az olvasó előtt, miután az
egyes fejlődési szakaszok nem a történeti sorrendben tárgyaltatnak, előbb
van szó például kuláküldözésről, mint a termelőszövetkezeti kampány
megkezdéséről. A katolikus egyház és az állam viszonyáról is csak szakadozott beszámolót kap az olvasó.
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A kritika arra való, hogy hibákra és hiányokra rámutasson, tévedéseket
vagy vélt tévedéseket helyreigazítson. A bíráló megjegyzések természetesen nem homályosíthatják el a tényt, hogy egy kritikával illetett könyvnek
is vannak erényei, amit regisztrálni és elismerni ugyancsak feladata a kritikusnak. Széchényi György könyvének is van számos erénye. Fogyatékosságai ellenére is eligazít az újabbkori magyar történelemben. A hibák
és tévedések ily részletes taglalásáról azonban lemondtam volna, ha a
szerző a záró részben nem azt írja, hogy feljegyzéseivel a magyar népnek
akar szolgálatot tenni. Aki ilyen nemes és fenkölt célt tűz maga elé, annak
minden leírt szóra kétszeresen kell ügyelnie. A magyar nép szolgálata az
adatok és adalékok közlésében kínos pontosságot és az események vizsgálatában tudományos alaposságot követel meg – mégha valaki nem is
akar történelmet írni.
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MARTON LÁSZLÓ
Vezeklés az apák vétkeiért 326
Sükösd Mihály: Fától–fáig, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1963,
213 old.
Szikár, halkszavú, gátlásos emberként ismertem meg Sükösd Mihályt a
budapesti bölcsészkaron. Jellegzetes tanáralkat – mondották rá a hangosabb tehetségnek. Igaz, fordításai már akkortájt megjelentek és egy jelzőtlen tárgyilagos tanulmányával Faulknerről, aki még a paradicsomból
örökre kiűzöttnek számított, feltűnést keltett. De az egyetemi évek, különösen a miénk, az ötvenes évek közepetáján eltorzítják a perspektívát; kár
utólag magunkat gyötörni, amiért Sükösdben már akkor nem ismertük fel
azt a jelentős tehetséget, amely a Fától–fáig című regényt produkálta.
Sükösd Mihály nagy elődöktől taposott úton haladt, ami a témát illeti.
A Fától–fáig egy kamaszfiú néhány hónapjának története 1944 nyarától
1945 tavaszáig. Az író egyébként se szégyenli elődeit: ami a Légy jó
mindhalálig-ból, az Életem regényé-ből, Tamási novelláiból, Pap Károly
Azareljéből elsajátítható, ő a maga ágán gyümölcsözteti. De természetesen annyi egyéniséggel, sajátos látomással, olyan századközépi osztályozó pontossággal oltva, hogy e nevek csak a regény megfontolásakor és
nem a történetet olvasván kerülnek vissza emlékezetünkbe.
Jegyezzünk fel mindenekelőtt egy figyelemreméltó szerkezeti újítást.
A Fától–fáig noha regény, mert azonos hősök időben és lélektani törvényekben összefüggő történetét tárgyalja, első pillantásra novellafüzérnek
is tűnhet. A regény négy, magában is zárt és kerek részre oszlik. Ezek
közül három hosszabb elbeszélés terjedelmű, egy azonban a többiek öszszes terjedelmével azonos. Ha a műfajokat zsákba mérnénk, ezt kisregénynek kellene tekintenünk, míg a másik hármat novellának vagy elbeszélésnek – de ezt az inkább groteszk elválasztást már az is megnehezíti,
hogy az utóbbi kifejezések külön–külön értelmüket vesztették s legfeljebb
avítt irodalomtörténetekben leledzenek.
Az is említést érdemel, hogy Sükösd regénye ugyan a borzalmak esztendejéről szól, de nem valamiféle kapós antifasiszta programirodalom
jegyében írta és nem is megváltást–szabadulást remélő terápia céljából
választotta 1944 felelevenítését. Magyarán mondva, Sükösd nem a zsidó
értelmiséghez tartozik: sem ahhoz, amely valóságos szenvedéseit immár
326
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festett sebek mutogatásával kívánja kamatoztatni, sem ahhoz, amely sokkal rokonszenvesebben, de nem mindig megfelelő artikulációval éppen az
élmények világgá kiáltásával próbálkozik, hogy a múlttal emígy számoljon le. Ezzel a múlttal ugyanis a magyar középosztály más rétegeinek is
akadna leszámolnivalója. Sükösd, hogy eleven példával éljek, egy Max
Frisch vagy Rolf Hochhuth módján az apák vétkeiért vezekel. Eszközei
azonban finomabbak, kompozíciója tételesebb, mint az övéké s bár akad
olyan színvonal, melyen felül az összehasonlítás káros és felesleges,
mondjuk ki itt, hogy a regény egyik főerénye az illusztrálandó tétel hiánya. Sükösd semmilyen cél felé sem siet – éppen ezért ideje, lehetősége
marad arra, hogy anyagának híven engedelmeskedjék.
A már említett hosszú fejezet, a Katona alcímű, látszik mondandónk
megjelenítésére a legalkalmasabbnak. A regény főhőse, Méliusz Peter –
aki kibombázott pesti házából költözik nagyszüleihez, egy dunántúli kisvárosba – tizenegy éves, második gimnazista. Világa szemünk láttára
bomlik ki, hogy a külső és ezesetben az átlagosnál bonyolultabb és konkrétságában kegyetlenebb valóság helyettesítse a gyermekkor felfogását. A
fejezet elején még halak, kutyák–macskák, másneműek borítják be a láthatárt, hogy végül a jelenségek hasábszerű tömbökben rendeződjenek és
egy időre elfedjék a kilátást. Péter egy német katonával ismerkedik meg;
végignézi a városka zsidó lakosságának elhurcolását, egy pillantást vet a
német garnizon kaszárnya–életére és ami a legfontosabb, felfedezi a felnőttek zavarát, kényelmesen szégyenlős tehetetlenségét.
A biológiai és az emberi lét sajátos formájából következő feltételek
összekeverednek. A pubertáskor küszöbén rendszerint ledőlnek a felnőtt–
bálványok, de a jellemre elhatározó momentumként mégis a lelepleződés
körülményei hatnak. Méliusz Péter előtt az idősebbek egy tömeggyilkosság bűnsegédi bűnrészeseiként, gyávaságukat hisztériába temetve, homoszexuális, szadista mezben jelennek meg. A saját társadalom – a játszótársak, az iskolai közösség – sem különb a korok hierarchiájában magasabb
csoportoknál; ellenkezőleg, ezek jellemvonásait reprodukálják rendszerint
a báj, az otthonosság kárpótlása nélkül.
Talán mondani is felesleges, hogy a következtetések ilyen summásan
nem a második gimnazista gondolkodásában jelentkeznek, ö csak lassacskán foghatja fel, miről tanúskodik, ha a parasztgyerekek azzal dühítik,
hogy zsidó pajtásából Németországban szappant főznek és az állításra a
felnőttek társadalma nem szolgáltat érdemleges cáfolatot... Az apák bűnei
legtöbbször így, negatív alakban jelentkeznek: az összeégett orosz pilótát
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kínzó tornatanár; a brutálisan józanító kaszárnyajelenet kivétel. A szabály
a határozatlanság, a gyengeség és a lélek mélyére fojtott hazugság.
Sötét a kép, semmiféle kánonba nem illik. De talán méltó 1944 nyarához másféle ábrázolás?
A redőzött ábrázolás természetesen nem jelez akkora űrt, mint első hallásra feltételeznénk. Sükösd optimizmusát, úgy vélem, biológiaiként jellemezhetnénk. A főhős megbirkózik az összekuszálódott világgal és a
történet végén társakra lel. Az utolsó fejezet azt írja le, hogy Méliusz Péter a német és magyar hadigépezet összeomlásának napjaiban hogyan
keresi meg édesapját s közben hogyan találkozik Gavroche huszadik századi magyar másával.
A regénynek a szombathelyi vonaton játszódó oldalai emelik ki talán
leginkább Sükösd írói erényeit: a kamasz belső világának és percepciójának rendkívüli ismeretét, nyelvi teremtőképességét és egyensúlyérzékét.
Magyar szerzőről lévén szó, nem árt ezt az utolsó tulajdonságot hangsúlyozni, még akkor sem, ha ellenpárokhoz nyúlunk és esetleg negatívumokkal dicsérünk. A Fától–fáig úgyszólván minden oldala, de különösen
a deportálást, a bombázást, a szülést és a halált ábrázoló részek, csábít a
dramatizálásra, a képek túlzsúfolására, bombasztikus jelzőkkel megtömésére. Sükösd, akinek megemésztett műveltsége minden mondatán átsüt,
stilisztának is van olyan kényes, mint mesterei. Sohasem botlik a magaválasztotta kereten kívül, sohasem bicsaklik meg a tolla vagy kapcsolódik ki
az önfegyelem.
A Fától–fáig rövid idő alatt második kiadásban jelent meg a Szépirodalmi Kiadónál. Sükösd Mihály a példányszámot, az olvasó és a kritikus
rokonszenvét egyaránt megérdemli. írósága ezzel a regénnyel befejezett
ténynek tekinthető. Inkább csak attól kell féltenünk, hogy esszéista és
fordítói mivoltában látjuk ritkábban – ami veszteségnek nem kevésbé
kegyetlen.
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VARGA JÓZSEF
Az Európa-házakról 327
Az európai integráció kérdése szellemi, politikai, szociálpolitikai és gazdasági kérdés. Az elmúlt évek gazdasági és szociálpolitikai eredményei, a
közös piac „nagyhatalommá” való fejlődése együttvéve sem homályosíthatják el azt az alapvető tényt, hogy valódi integráció csak a szellemi és
politikai előfeltételek megteremtése után lesz lehetséges. A történelmet
hordó és formáló embernek kell először megváltoznia, hogy általa a dolgok rendjében is a kor szükségletének megfelelő változások létrejöhessenek. Az európai egység megteremtésének kérdése elsősorban az európai
ember kialakításának a kérdése.
A szellemi és politikai előfeltételek megteremtésének szükségessége
hozta létre az Európa–házakat. Az 1948-ban létrehozott Európamozgalom
javaslatára és támogatásával 1951-ben a németországi Marienbergben
alakult meg az első Európa–ház. Ezt követték további német, francia, dán,
osztrák, angol, belga, holland és svájci hasonló intézmények. Csúcsszervének, a Federation Internationale Des Maisons de l'Europe-nak, mely
1962-ben a strasbourgi Európa–Tanács javaslatára alakult meg, jelenleg
20 Európa–ház a tagja. A Federation-on kívül működik Belgiumban 1,
Franciaországban 6 Európa–ház. Szervezés alatt áll Olaszországban 2 –
Milánóban és Velencében – és Norvégiában, Oslóban – 1 Európa–ház.
Az Európa–házak politikai oktatást végeznek felnőttek részére, különös tekintettel az európai egyesülés elvi és gyakorlati problémáira. A politikai oktatás, Jaspers szavait idézve – Daseinserkennung zur
Daseinsbewältigung –, olyan ismeretek megszerzését szolgálja, melyek
segítségével meglátjuk a korunk problémái közötti összefüggéseket, önálló ítéletet alkotunk róluk és véleményünkért, ítéleteinkért mindenkor a
felelősséget is vállaljuk. A politikai oktatás eredményeképpen megismerjük az európai integráció egész komplexumát, mechanizmusát és megtanulunk együtt gondolkodni és cselekedni. Mindenek előtt azonban megismerkedünk a mai értelemben vett európai öntudat alapelemeivel, magunkévá tesszük őket és segítségükkel az új, korunk igényeinek megfelelő
európai embert kialakító munkások sorába lépünk.
A kettőtől tizennégy napig tartó rendezvények, szemináriumok, vitaestek, előadások, konferenciák, politikai és gazdasági analízisek, kutató327
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munka, publikálások, a legkülönbözőbb nemzetek képviselőinek találkozói mind a politikai ismeretek elmélyítését szolgálja. Ezen felül a különféle fajú és foglalkozású emberek találkozása, eszmecseréje, egymás mellett
élése egymás problémáinak jobb megismerését, egymáshoz való közeledését segítik elő. Megvitatásra kerülő témák: az európai egyesülés elvi és
szakkérdései, a fejlett és elmaradott országok közötti kapcsolatok kérdése,
korunk szellemi és kultúrproblémái, mindenek előtt azonban az ember
helyzete, állásfoglalása önmagához, embertársaihoz, s a világ minden
táján tapasztalható integrációs folyamatokhoz.
Az előadók: az Európamozgalom vezető személyiségei, az európai közösségek képviselői és szakelőadói, továbbá az európai szellemi és tudományos élet reprezentánsai. Az egyes házak között élénk előadócsere áll
fenn. Ez biztosítja bizonyos kérdéscsoportok hasonló értelmű megvitatását, továbbá segíti az előadások színvonalának emelését. Az Európa–
házak oktatásának jelentőségét növeli az a tény, hogy főképpen olyan
rétegekkel foglalkoznak, akik maguk is hivatásuknál fogva emberekkel
állanak kapcsolatban – Multiplikatoren – illetve a közvélemény alakítására közvetlen befolyásuk van, mint pl. pedagógusok, politikusok, szakmaképviseletek, sajtó, rádió, televízió, munkástanácsok és szakszervezetek
képviselői, katonatisztek és tiszthelyettesek stb. Ezeken a csoportokon
kívül állandó látogatója az Európa–házaknak az ifjúság. A föderáció elnökének, a londoni Európa–ház vezetőjének a második közgyűlésen,
1965 októberében elhangzott beszámolója szerint a Föderációban egyesült
Európa–házak 1962 folyamán 734 különféle rendezvényén több mint
35.coo-en vettek részt.
A Föderáció munkájának és jelentőségének elismeréséül 19ó3-ban
megkapta a strasbourgi Európa–Tanács konzultatív státusát. Második
közgyűlését 1963 októberében a Közös Piac vezetőségének meghívására
Brüsszelben tartotta. A közgyűlés a Közös Piac több vezető személyiségének jelenlétében folyt le. 3 munkacsoport dolgozta ki az 1964. év programját. A közgyűlés határozata szerint a jövőben Főtitkárság segíti a közös program és az egyes házak külön programjainak lebonyolítását.
A fent körvonalazott közös feladatok mellett majdnem valamennyi Európa–háznak van egy, az intézmény történelmi, kulturális és földrajzi
helyzetéből adódó speciális feladata is.
Ilyen különleges feladat pl. a saarvidéki Európa–ház számára a francia–német kapcsolatok elmélyítésének szolgálata, a dániai fredericiai ház
a skandináv államok és a Közös Piac államai közötti kapcsolatok kiszélesítését szolgálja, a hollandiai Borgharen a német Marienberggel együtt
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Németország és a Benelux–államok közti viszony további javításán dolgozik, a londoni ház az európai egyesülés szükségességének, fontosságának és előnyös voltának terjesztését, az angol közvéleményben való tudatosítását tartja fő feladatának.
Rendkívül szép és felelősségteljes „külön” feladat vár a bécsi Európa–
házra. Ausztria legjobb történelmi tradícióinak megfelelően közvetítenie
kell Kelet- és Nyugat–Európa között. Olyan légkörnek kell rendezvényein
uralkodni, melyben a dialóg magától értetődő, az elvekhez való hűség
nem kihívás és a találkozásra, az egymással való beszélgetésre, egymás
véleményének meghallgatására való készség nem egyenlő a kapitulációval.
Az Európa–házak komoly és felelősségteljes feladatot vállaltak az európai egyesülés és a népek egymáshoz közelebb hozása szolgálatában.
Eddigi eredmények hiteltérdemlő garanciát jelentenek további feladatok
sikeres megvalósítására.
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MARTON LÁSZLÓ
Cirkuszi dicsőség 328
Moldova György: Sötét angyal, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1964.
A „Sötét angyal”, akár Moldova György újabb novellái, annak a nemzedéknek dilemmájáról ad számot, mely az új és váratlanul alakult helyzetben 1956 terhes élményeivel nem tud mit kezdeni.
E megállapítás korántsem kárhoztató értékítélet. Ellenkezőleg: a lehetőségek színképének változatosságára utal. A világirodalmi és hazai példák tömkelege egyaránt azt igazolja, hogy a rövidtávon sikeres társadalmi
mozgalmak krónikásai vagy sietségükben vetélnek el, vagy az új konformizmus szemszögéből festik a dicső közelmúltat. Az elvetélt forradalmakat követő depresszió krónikásainak azonban elegendő idejük és lefojtott
akaraterejük marad arra, hogy a nyugalmas felszín alatti rétegek csuszamlásairól részletes hűséggel adjanak számot.
Fájdalmasan groteszk jelenség, hogy Moldova György 1956–ot ellenforradalomnak bélyegzi, noha tudja, hogy nem volt az, és ezt éppen akkor
tartotta szükségesnek publikálni, amikor az erre kényszerítő erők visszahúzódnak. Minden valószínűség szerint maga–magával akadt elintézni
valója s ezért botlására nem hívnánk fel ilyen hangosan a figyelmet innen,
ha szerényebb tehetségű íróval találnánk magunkat szemben. A „Sötét
angyal”-nak csak mondatai, töredékes megfigyelései, jelzői akadnak,
amelyekből Moldova tehetségére következtethetünk.
A történet főhőse a szokványos, de eleven Moldova–figurákból
gyúratott. Válent Csaba gimnazista 1956-ban szabadcsapatot szervez,
lebukik és egy Pósa–bácsi–jóságú ávós közbenjárására kétévi javítóintézettel megússza azt, amiért mások akasztófára kerültek. Aztán beleszeret
abba a lányba, aki az ávóra juttatta. A fővárosba kerülvén lejtőre jut, de az
utolsóelőtti pillanatban feltűnik őrangyala. Egy ideig még iszogat, és paráználkodik egyet–egyet, végül azonban a hit–remény–szeretet diadalmaskodik és Válent Csaba mindennel szakítva a munka útjára tér.
Az a tendencia, amely Moldova korábbi elbeszéléseiben mint egyéni
jellegzetesség húzódott meg, most tudatosulva eluralkodik a cselekményen és tönkreteszi a regényt. Az író alakjait puszta izom–
mechanizmusként ábrázolja, az emberi értékek sorrendjét pedig sporttel328
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jesítményekkel azonosítja. A kijelölt teljesítmények bevégzése után keveset törődik hőseivel; időnkint úgy tesz, mintha előéletüket és jövőjüket is
ismerné, ez azonban csalás, mert a történet perspektívájában legfeljebb a
hősök alkoholfogyasztásának és szeretkezéseinek sommáját kapjuk.
Kevés olyan szemléletes illusztráció akad, mint a „Sötét angyal” arra,
hogy a hazugság mint rágja szét szúként a művet, kevés ily meggyőző
intés, hogyha az író akrobata–számmal rukkol ki, csak cirkuszi dicsőségre
számíthat. Moldova az olvasót nézi kábának. Érte reméljük, még idejében
ráébred arra, hogy a maga bolondja volt.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Mérges búvópatakok 329
SÜKÖSD Mihály az Élet és Irodalom július 25-i számában átgondolt és
gondolatébresztő cikkben foglalkozott az egyetemi fölvételekkel. írása
budapesti tapasztalatokról szól, de kisebb–nagyobb mértékben áll vidéki
főiskolákra is. Vizsgálatra az indította, hogy tavaly megváltozott a fölvételi rendszer. Újjászületett – amint írja, a múlt nehezen oszló árnyékában,
nekünk szokatlan, de az enyhébb káderezésből önként fakadó lelkesedéssel. A jelentkezési kérelmek eldöntésénél 1963 óta kizárólag a felkészültség és erkölcsi–politikai magatartás számít. Szövegében kötőjelecske van
a magatartás két meghatározója közt. Ne firtassuk most – mert
e!akadnánk a kezdő mondatoknál –, hogy furcsa újjászületés az, amely
erőszakos árukapcsolással erkölcsöt és politikát csak összepárosítva,
együtt hajlandó átvenni a diáktól. Országok s népek életrendjét szabja
meg e világnézeti kötőjel; e szókötésnek tulajdoníthatjuk például, hogy a
jelentkezők végbizonyítványán, önéletrajzán s az iskola véleményén kívül
a KISZ szervezet igazolását is bekérik. Burkolt kémhatósági bizonyítvánnyal kerül a jelölt a kérdezők elé. Sükösd cikkének itt kezdődik el
tulajdonképpeni mondanivalója.
Nehéz a helyzetük a vizsgáztatóknak, mert a jelöltekre átlagosan húsz
perc jut s az előéletükről szóló vastag boríték tájékoztatás helyett gyakran
csak félrevezetéssel szolgál. Ha gyenge a legény, falaz neki az iskola,
hamis felértékelésükbe olykor még a helyi KISZ is betársul. Érthető és
megbocsátható ez a kíméleti hullám. Idegeikben az osztályirtás, kitelepítés, emberi értékpocsékolás traumatikus emlékeivel, a terror és elnézés
kétféle korrupciója közül maguktól inkább a szemhunyáshoz húznak.
Akármilyen torzultan is, emberségük jele, hogy így élnek a nagyobb szabadsággal.
De a sablonos dicsérettől nem lesz okosabb a bizottság. Abból kell
ítélnie, amit a jelöltektől hall. Váratlanul éri őket a kérdés; gondolkozó,
ítélő és fogalmazó képességükre vannak utalva, amolyan hangos töprengést várnának el tőlük. Ügyeltek a pedagógusok, írja Sükösd, hogy kérdéseik ne haladják meg egy tizennyolc esztendős, értelmes ember gondolatkörét.
Pokoli volt egyik–másik válasz. Illyés Gyula 1945-ben tért vissza
orosz emigrációból. Az Iszonyt Déry Tibor írta. Kun Béla a börtönben
329
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megállapodást kötött gróf Tisza Istvánnal. Cromwell Olivér filozófus és
vallásalapító volt. Liszenko a személyi kultusz áldozata. Ilja Ehrenburg
Hitler elől Amerikába menekült német színész.
Fantasztikus baklövések, de magukban még nem olyan kétségbeejtők.
Mert, teszem, egy csíki pásztorgyerek se hallott Cromwellről, még Kun
Béláról sem. De ha megszólítanák a tisztás legelőjén, hogy eszik-e rendesen az állat; rávágná: nincs bekötve a szája. Talpraesetten vizsgázna a
havasi fölvételin. Sükösd sem áll meg a bolond példáknál; a rákfene, tudja, mélyebb. Arról így ír: „Mihelyt a kérdező túlment a kötelező vagy az
ajánlott iskolai tananyagon, a jelöltek elitjét leszámítva felkészülhetett az
elképesztő vagy együgyű válaszra, kificamodott elmefuttatásra. S nemcsak az elsajátított anyag iskolás a szó rossz értelmében. A gondolkodásmód még sokkal inkább az.”
József Attila Óda című verse a költő materialista világnézetének legjelentősebb bizonyítéka – szajkózza szinte szó szerinti egyezéssel két jelölt
az ország két végéből. Arra, hogy mi a materializmus, még csak mondanak valamit, arra, hogy mi az anyag, riadt csönd a válasz. Arra, hogy az
Óda: vers, szép vers, íze, teste, muzsikája van, szájnak és fülnek öröme,
már nem is gondolnak. A két jelölt a vers helyett a versről szóló világnézeti vízumengedélyt olvasta, jobban mondva, magolta be, a vershez semmi köze. Mintha a székely legényke a kérdésre így felelt volna: „Ezen
hasított patájú, kérődző emlős állat emésztési célokból a tejszolgáltatásnak megfelelő zöldtakarmányt vett föl magába.”
A baklövéseken még csak lehetne mulatni, más ami ijesztő. A jelöltek
nagy részének meg sem fordult a fejében, hogy fej ül a nyakukon s a bizottság arra kíváncsi.„Meghökkenés, ijedelem, tanácstalanság, sőt sértődés fogadta a tapogatódzást minden olyasmi iránt, ami nincs benn a
könyvben” – írja Sükösd Mihály. Nem mondhatná jobban s elszomorítóban. Becsületére válik, hogy itt sem áll meg, magát a könyvet támadja, a
hamis evangéliumot, amelyhez a meggyávult, rest elme olyan görcsösen
ragaszkodik. „Aki váratlanul lépett a bölcsészkari fölvételik szobáiba” –
írja – „első meglepetésében azt a kínos tapasztalatot szerezhette, hogy a
fülsértő vulgarizálás és aktualizálás, ami az utóbbi években művészeti és
tudományos életünkből, könyv és folyóirattermésünkből kiszorult, a középiskolások száján éli tovább enyhén korszerűsített életét,”
Más szóval az ötvenes évek szelleme lesüllyedve, búvópatakokban
mérgezi tovább, száz ágra szakadva, a tankönyveket. Maguktól nem fognak kiszáradni azok a patakok. Különösen ha hiányzik a bátorság a lecsapolókból. A jelöltek közül többen taktikáztak – írja Sükösd –, éltek az
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útravalóul kapott szülői vagy tanári jótanáccsal, hogy abból sohasem lehet
baj, ha valaki vonalasat mond. Idáig Sükösd. Tegyük hozzá, hogy mentségül aztán, az ember privát üdvösségére, megmarad az ősi reservatio
mentális, vagyis a hitetlenül kimondott szó elhallgatott, nyombani, gúnyos cáfolata az agyvelő egyik titkos, házi rekeszében. De a többség nem
is élt ilyen néma fenntartással, fújta őszintén az evangéliumot, amire magoló tanárai betanították. Mert maga a tanár is magol, biztonságosabbnak
tartja, ha magyarázat közben, a dobogón nem tágít a betanult, otromba
szövegtől. Ezt a bölcsességet adják tovább jelentkező diákjaiknak. Felvételre érdemesülni annyi, mint a kérődzők rendjéhez tartozni.
Rossz szolgálatot tennénk az igazságnak, ha kizárólag a párt megfélemlítő politikáját okolnánk e magatartásért. A párt bűnei nyilvánvalók,
azokra kár most szót vesztegetni. Szükségesebb annak a kimondása, hogy
a legtöbb diák a kommunista hatalomátvétel előtt is rettegett volna a maga
fejétől. Néhány hónap előtt szóvá tette az Angol Rádió bíráló bizottsága,
hogy a Shakespeare pályázatra beküldött magyarországi esszék közül
néhányban betű szerint egyeztek szakaszok. A pályázó kimásolta egy „tekintély” könyvéből, azzal a föltevéssel, hogy így érdemesül igazán díjazásra. Már pedig ezesetben senkise gondolhatta, hogy akkor jár jól, ha
taktikázva, vonalasan felel, maga helyett hivatalos tekintélynek engedi át
a betanult szót. Az igazság az, hogy 1934-ben többé–kevésbé ugyanilyen
munkákat küldött volna be a kitűnő kisebbséggel szemben a gyenge többség, Sükösd Mihály pedig 1934-ben többé–kevésbé ugyanazt tapasztalta
volna a jelentkezők többségénél, amit idén. Holott harminc évvel ezelőtt
Eckhardt Sándor, Gerevich Tibor, Gombócz Zoltán, Horváth János, Kerényi Károly, Németh Gyula, Szekfű Gyula vagy Thienemann Tivadar
kérdéseire igazán nem kellett volna kétszínű elmejátékhoz folyamodni.
Isten tudja, milyen régi keletű a baj. Történészek dolga kideríteni, hol a
gyökér. Talán visszanyúlik 1867-ig; igen, alighanem odáig. Él a megtagadott és agyongyalázott múlt Magyarországon, civilizált erényei nélkül
megvastagodott hibáival és bűneivel él tovább a basáskodástól a magoltatásig.
Eredeti jelentése szerint az educatio, azaz nevelés kicsalogatja, kivezeti, bábaként világra segíti azt, ami öntudatlan kincsként szunnyad az elmében. Magyarországon, tisztelendő, nagyszerű kivételektől eltekintve,
régóta betanítássá fajult az értelme. Miért voltak úgy meglepve az egyetemi kérdezők a szólamszerűségtől? Miért ütköztek meg azon, hogy a
jelöltek jelentős részéből teljesen hiányzott az önálló gondolkodás és ítéletalkotás? Ha párttagok, hipokriták a csodálkozók, ha pártonkívüliek,
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naivak. Kommunista rendszerben felülről lefelé s nem belülről kifelé irányul a gondolkodás. Kormányzási erény, hogy a szép engedékenység –
dialektikus kényszer, rábeszélés, megtévesztő párhuzamok és hasonlatok
puhító munkájával – még az elemi reflexekbe is behatoljon. Irányított
elmék jutnak tanulási lehetőséghez s egyre több könyvpéldányhoz az országban.
Példányt mondtam, nem művet. Roskadnak a népkönyvtárak polcai,
filléres kiadványok segítségével kisdiák is lehet már könyvgyűjtő. S ami
gyűjthető, csupa irodalom a szó erkölcsnemesítő értelmében; a ponyvát
állítólag kiirtották. De ha az ember figyelmesen, kötetenként vizsgáztatja
a polcot, úgy jár, mint a csüggedő pedagógus az egyetemi fölvételin. Itt
valaki már gondolkozott az olvasó helyett, megelőzte a döntésben. Nem
az olvasó felelget a polcról, hanem egy távoli, láthatatlan polc–felelős.
Aki nem szükségképpen ádáz világnézeti poroszló. Lehet opportunista is,
aki szívesebben hajlana a jóra, mint a rosszra. Csak hagynák! Sőt lehet
kancsal sznob, aki egyenesen túlbecsüli a tiltottat. De sohasem maga az
olvasó, egyedül, sugalmazók nélkül. Ahogy a diák sem állhat súgók nélkül a pedagógusok elé. Lehetetlenné teszi az a szerény kötőjel morál és
politika közt.
Kell-e mondani, hogy végső soron nem a diákkal s nem az olvasóval
van baj. Ez is, az is fölfedezné önálló fejét a nyakán egy megközelíthetetlen havasi tisztás közepében. Egyelőre csak ott, annyira messze. Messze a
dialektikus fejlődéstől, messze a történelmi szükségszerűségtől, messze a
kultúra rohammunkásaitól. Messze az önáltatástól, messze a világszédítéstől.
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BÉLAI PÉTER
Merre tart a magyar zenetudomány? 330
Tudományos igényű zenei kutatómunka Magyarországon a népzenekutatással indult meg. A Vikár Béla, Kodály Zoltán, Bartók Béla által elkezdett munka eredményei ma már közismertek. Később a magyar zenetudomány tárgyköre alaposan bővült, s jelentős eredmények születtek az
elemző zenetörténeti, stilisztikai és prozódiai kutatások terén is. Mindezek a kutatások azonban nem csökkentették a népzenei kutatásokat, melyeket Bartók Bélának Amerikába való távozása óta ma is Kodály vezet a
Magyar Tudományos Akadémia kebelén belül. A népzenei gyűjtő és feldolgozó munkában az elmúlt évtizedek alatt olyan kiváló szakemberek
vettek, s vesznek részt, mint Lajtha, Bárdos, Veress, Ádám, Kerényi, Járdányi, Rajeczki.
Ez a munka ma is töretlen lendülettel folyik. 1948 után azonban néhány más zenetudományi ág fejlődése megtorpant. Elsősorban a zeneesztétikai és a modern zenével foglalkozó kutatások vettek hamis irányt, mivel az illetékes állami szervek ezeken a területeken előregyártott esztétikai szkémák bizonyítását tűzték ki célul. Az amúgy sem nagy múlttal
rendelkező magyarországi zeneesztétikai kutatások így valamiféle elvont,
zeneművektől elszakadt légkörben mozogtak, s tekintve, hogy a
fentemlített előregyártott esztétikai szempontok korunk zenéjével szemben harcot hirdettek, néhány XX. századi irányzat zenetudományi kutatása „kényes”, vagy éppenséggel tiltott terület volt. Mindenek előtt a zenei
expresszionizmus tartozott az ilyen kutatási területek közé.
Úgy látszik, e téren Magyarországon változás indult meg. A Magyar
Zene című zenetudományi folyóirat néhány utóbbi száma (1963, 6.,
1964,1., 1964, 2.) folytatásokban közölte Kárpáti János tanulmányát Bartók és Schönberg kapcsolatáról, részletként a szerző sajtó alatt lévő „Bartók Béla vonósnégyesei” című könyvéből. Tekintve, hogy éppen Kárpátitól 1965–ben megjelent egy teljes mértékben Schönberggel foglalkozó
könyv (Kárpáti: Arnold Schönberg, Bp., 1963), így remélhetjük, hogy a
modern zenével kapcsolatos idegenkedés megszűnt és kezdetét vette – ha
nagyon megkésve is – az expresszionista zenével érdemben foglalkozó
zenetudományi munka.
A magyar zenetudomány e téren nemcsak a nemzetközi zenetudományhoz viszonyítva késett el, hanem a magyar zenei közvéleményhez
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Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 5. számában.

886

képest is. 1956 óta egyre több Schönberg, Berg és Webern mű kerül bemutatásra Magyarországon, az utóbbi időben főiskolai növendékkoncerteken is. A hivatalos zenei fórumok még 1956–60-ban is tartó meglehetősen intenzív támadásai (pl. Pernye András cikksorozata a Muzsikában a
dodekafóniáról) a lengyelországi „Varsói ősz” és a budapesti Kamarateremben rendezett „Korunk Zenéje” című koncertsorozat sikerének hatására elcsitultak, majd helyet adtak az objektív, érdemben foglalkozó hangvételnek. Ezt bizonyítja, hogy Kárpáti cikke a marxista zenetudományi
vezetők (Szabolcsi Bence, Újfalussy József, Maróthy János) lapjában
jelent meg.
Kárpáti írása számos észrevételre ad alkalmat a magyar zenetudomány
e területének pillanatnyi helyzetére vonatkozólag. Cikke elején annak a
nézetének ad hangot, hogy az elmúlt évek „mesterséges szembeállításaiért” elsősorban a „dodekafon iskola hívei” a felelősek. Állításának kétségtelenül van figyelemreméltó vonása. Figyelemre méltó ugyanis, hogy még
a marxista zenetudósok előtt is világos, hogy a szellemi
felelősségrevonást az elmúlt években kialakult helyzetért nem lehet elkerülni. Nagyon furcsa viszont, hogy ezt Kárpáti ilyen nyilvánvaló félremagyarázással próbálja elodázni, Fenti állítására egyetlen érve, hogy René
Leibowitz francia zenetudós 1947-ben Bartók életművét kompromisszumosnak ítélte.
Ezzel kapcsolatban először is érdemes megemlíteni, hogy bár
Leibowitz munkássága történeti anyag gyűjtésében igen gazdag, következtetéseiben azonban olyan gyakran felületes, hogy semmiképpen sem
mondható a „dodekafónia kétségtelenül egyik legkiválóbb és legtekintélyesebb esztétá”-jának, s nem tekinthetjük úgy, mintha Schönberg, Berg
vagy Webern esztétikai célkitűzéseinek a megfogalmazója lenne. Másrészt nem világos, hogy Leibowitz nézetéből hogyan következik a modern
zene betiltása a Szovjetunióban a harmincas évek elejétől, vagy Zsdanov
híres nyilatkozata, mely szerint még Prokofjev és Sosztakovics is elítélendően formalista. Révai József sem hivatkozott Leibowitzra, mikor a
Csodálatos Mandarin előadását nem engedélyezte. S nem ebben az értelemben nyilatkoztak az 1963-ban, Moszkvában lezajlott szovjet–magyar
zenei tanácskozáson a szovjet zeneszerzők sem, mikor a dodekafóniát
„megbírálták és elítélték”. (Ezeket a nyilatkozatokat a magyar sajtó is
közölte.)
Ami a magyarországi helyzetet illeti, magam is tanúja voltam, mikor
az ötvenes években Szabó Ferenc zeneszerző, országgyűlési képviselő, a
párt központi bizottságának tagja egy „zenei plénumon” kijelentette, hogy
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még Bartók Béla zenéje is az imperializmus hanyatló korszakát fejezi ki,
s az optimista szocialista realizmus idején az már egyáltalán nem követendő. Ezt a nézetet Szabolcsi Bence úgy módosította, hogy csupán néhány Bartók műre vonatkoztatta (így például a Csodálatos Mandarinra),
de egészében véve elhatárolta Bartókot a XX. század zenéjének „káros”
irányzataitól.
Kárpáti általában véve bőségesen idéz Szabolcsi Bencétől. Idézi „A
csodálatos mandarinról” szóló írását is. Nem veszi figyelembe azonban,
hogy ezek az idézetek nem Bartók és az expresszionizmus kapcsolatára,
hanem éppenséggel elhatároltságára vonatkoznak. Szabolcsi idézeteit úgy
értelmezi, mintha felismerte volna Bartók és a Bécsi Iskola kapcsolatának
jelentőségét, sőt szerinte a „tanulmány azt tűzi ki célul, hogy Szabolcsi
Bencének ezeket a megállapításait kibővítse és továbbfejlessze.” Nagyon
érdekes, hogy ezután a tiszteletteljes célkitűzés után az egész tanulmány a
mellőzött Lendvai Ernő kutatásaira épül, annak terminus technikusait
használja, s ezt Kárpáti csupán egy–két sorban említi meg. Ezek a kutatások csak a szellemi jogok eltulajdonításának vádját kerülik ki. Kárpáti
még ezekkel kapcsolatban is megjegyzi, hogy Lendvai Ernő kutatásait
nem fogadhatja el minden vonatkozásban, ha hasznos alapnak is tekinti
azokat.
Lendvai Ernő ma a zenetudománynak világviszonylatban egyik legkiválóbb egyénisége. Bartók stílusa című tanulmánya 1955-ben jelent meg
Budapesten. Akkoriban a hivatalos zeneélet vezetői a munkát nyilvánosan
elmarasztalták. A vita során a mű mellett nyilatkozó zenészek közül nem
egy még ma is viseli akkori állásfoglalásának következményeit, Lendvai
pedig kutatómunkájától idegen munkakörben dolgozik a Magyar Rádió
zenei rendezőjeként. A bíztató jelek ellenére a magyar zenetudománynak
még mindig nagyon szomorú helyzetére vall, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Bartók Béláról elnevezett zenetudományi intézetének
munkatársai között nem szerepel az a Lendvai Ernő, aki erre az egész
világon a leghivatottabb lenne. Műveit alig publikálják. A évek óta tartó
külföldi érdeklődésre az illetékes szervek folyamatos válasza, hogy tanulmányai pillanatnyilag kifogytak.
Ami Kárpáti tanulmányának a Lendvai–rendszerre épülő eredményeit
illeti, közöttük számos igen kitűnő adalék van melodikus és akkordikus
vonatkozásban egyaránt. Nagy kár, hogy Kárpáti kutatásai nem terjednek
ki a Második Bécsi Iskola másik két nagy mesterének, Alban Bergnek és
Anton Webernnek Bartókkal való kapcsolatára. Bartók és Alban Berg
kapcsolatának kérdése még felmerül – ha nagyon vázlatosan is – a Lírai
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Szvit kapcsán, Anton Webern nevét azonban Kárpáti éppen csak, hogy
említi. Pedig kettejük Bartókkal való kapcsolata teljesen feldolgozatlan
területe a zenetudománynak, s talán bizonyos alkotói vonatkozásokban
fontosabb, mint Bartók és Schönberg kapcsolata. Ez természetesen Kárpáti tanulmányának nem hibája, csupán leszűkíti annak tárgykörét, s
ugyanakkor a nemzetközi zenetudomány aránytalanságainak is visszfénye. Ilyen aránytalanságok mindig is adódtak a zenetudományban, ha egy
zeneszerző teoretikus munkásságot is kifejtett. Az ilyen munkásság
ugyanis a zeneírók és zenetudósok számára kitűnő kiindulási alap. Ha a
Wagnerről szóló zenetudományi anyagot például összehasonlítjuk a
Brahmsról vagy Debussyről írottakkal, nyilvánvaló, hogy nem azért írtak
lényegesen kevesebbet a két utóbbi zeneszerzőről, mert alkotói tevékenységük kevésbé jelentős, hanem mert Wagner teoretikusi tevékenysége volt
lényegesen nagyobb.
Ha Kárpáti foglalkozott volna más kortárs zeneszerzőkkel is, nyilvánvalónak tartaná, hogy a dodekafónia nem esztétikai irányzat, és nem tévesztendő össze az expresszionizmussal. A két fogalom felcserélése
ugyanis végigvonul az egész tanulmányon. A dodekafónia egy fajta zeneszerzési technika, melynek alapján különböző kifejezési területű zeneművek születtek, (hasonlítsuk össze például Sztravinszkij, Schönberg és
Boulez dodekafón műveit). Ezzel szemben az expresszionista esztétikai
irányzatba néhány olyan zenemű is beletartozik, mely egyáltalán nem
dodekafón technikával íródott, (így például A csodálatos mandarin is).
Persze kétségtelen: ha Berg vagy Webern alkotómunkásságát fontosabbnak tartjuk Schönbergénél, az ő zenetörténeti jelentősége a XX. század zenéjének fejlődése szempontjából vitathatatlan. Ezen túl Bartók és
Schönberg munkássága életük történeti adatain keresztül könnyen párhuzamba állítható. Mindketten az Osztrák–Magyar Monarchiában születtek
és az Egyesült Államokban haltak meg. Mindkettejük alkotótevékenysége
időben is és stílustörekvésekben is hasonló három részre osztható. Időben
az első a tízes évek végéig tart; második alkotóperiódusuk is körülbelül
egy időben, a második világháború kitörése idején ér véget. A harmadik
szakasz amerikai éveik. Pályájuk kezdetén mindketten kísérletező, kereső
muzsikusok, s bár második szakaszukban érdeklődési köreik elváltak –
Bartókot népzenével kapcsolatos és konstruktív problémák foglalkoztatták, Schönberget a dodekafon technika felfedezése és megfogalmazása –,
életük végén mindketten klasszicizáló irányban leegyszerűsítették stílusukat.
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Kettejük művészetének mélyebb kapcsolatát érintve Kárpáti helyesen
mutat rá hatásokra, melyek Bartókot Schönberg részéről érték. A tanulmány egyik erénye, hogy összegyűjti Bartók véleményét az atonalitásról.
Bartók rendkívül világosan látta az atonális zene technikai és kifejezési
lehetőségeit. Kárpáti többek között idéz a Berlinben megjelenő Melos
című folyóirat kérésére 1920-ban írt Bartók–cikkből. „Napjaink zenéje
határozottan az atonalitás felé törekszik – írja Bartók. Mégsem látszik
helyesnek, ha a tonális elvet az atonális elv abszolút ellentéteként fogjuk
fel. Az utóbbi sokkal inkább a tonalitásból lassanként kibontakozó fejlődés következménye, amely teljesen fokozatos módon halad és semmiféle
hézagot, vagy erőszakos ugrást nem mutat,” „ . . . a döntő fordulat az atonális felé csak akkor kezdődött – a leírt előkészítő fázisok után amikor
érezni kezdték, hogy tizenkéthangú rendszerünk minden egyes hangjának
egyenjogúsítása szükségszerű: amikor megkísérelték, hogy a tizenkét
hangot ne bizonyos skálarendszerek szerint rendezzék el és az egyes hangoknak ne aszerint adjanak nagyobb, vagy kisebb nyomatékot, hanem
hogy az egyes hangokat minden tetszőleges, nem skálarendszerszabta,
akár vízszintes, akár függőleges összeállításban felhasználják. Igaz, hogy
az egyes hangok ilyen eljárással szintén kapnak az összeállításban valamilyen viszonylagos kiemelő nyomatékot, de ennek a súlybeli különbségnek
most már nem ez vagy az a skálaszkéma az alapja, hanem a mindenkori
összeállítás eredménye. Ugyanígy az összeállított csoportokban az egyes
tagok egymáshoz való viszonyuk szerint különböző értékhez és különböző hatóerőkhöz jutnak. A 12 hang mindegyikének szabad és egyenlő kezelésével a kifejezés lehetőségei egyenlőre még beláthatatlan mértékben
gyarapszanak.,”
Az idézett cikket Bartók néhány hangzatelemzés után így folytatja:
„Ezekben a hangfoltokban – mindig összeállításuk szerint – különböző
fokú a hatóerő, s egyes hangjaiknak – mindig a függőleges hangcsoportokban nekik jutó szerep szerint – különböző a jelentése, és az atonális
zenében éppen e különbözőségek következtében segítségükkel lehetséges
a „vonal” megtervezése. A kérdéses mű formai tökéletessége egyedül
attól függ, hogy ennek a vonalnak az emelkedései és esései mennyiben
alkotnak majd harmónikus egészet. A szóban nehezen meghatározható
tartalom súlya, Schönberg szavával élve az erste Eingebung frissesége, a
vonalvezetés harmóniája: ez a három tényező teszi ki a műalkotást.”
Helyesen állapítja meg Kárpáti, hogy az atonalitásról szóló nyilatkozataiban Bartók hangja mindig „személyes és arról tanúskodik, hogy e kérdésekről nem mint kívülálló beszél, hanem mint aki a maga alkotómunká890

jában már mindezt kipróbálta és akinek erre vonatkozóan saját kísérletekben kikovácsolt tapasztalata és véleménye van.”
Más a helyzet, mikor Bartóknak szerinte Schönbergre tett hatásával
foglalkozik. Schönberg szélsőségesen elfogult muzsikus volt, közel sem
érdeklődött Bartók zenéje iránt oly mértékben, mint fordítva. Más kérdés,
hogy Bartók, Schönberg és szinte valamennyi jelentős XX. századi zeneszerző munkásságában felbukkannak bizonyos stiláris és technikai azonosságok. Ilyen például a Kárpáti által Schönbergre is kiterjesztett és
Lendvai által megfogalmazott bartóki modell–technika, vagy az ún. alfa–
akkordika (szintén Lendvai fogalmazta meg először), s ezeken túl számtalan egyéb konstrukciós, melodikus, harmóniai, ritmikai és hangszerelési
sajátság. Ezek az „egyezései” a modern zenének még részletes felderítésre
várnak. Véleményünk szerint általános jelenségekkel állunk szemben,
melyeknek egy része öntudatlanul jelentkezett egyes zeneszerzőknél, s
nem konkrét egymásrahatásoknak az eredményei. Néhány ilyen öntudatlan „egyezésre” a századeleji zenében Kárpáti is rámutat, később azonban
mintegy eleve be szeretné bizonyítani, hogy Bartók zenéje „visszahatott”
Schönberg zenéjére.
Általános esztétikai vonatkozásokban Kárpáti cikke új meglátásokat
nem tartalmaz. Kár, hogy gyakran az utóbbi években erősen elkoptatott
frázisokat elevenít fel. így például, hogy Albán Berg lassú tétellel zárja a
Lírai Szvitet, tehát pesszimista, ezzel szemben Bartók röviddel később írt
III. Vonósnégyesének befejezése a „valósággal való kemény szembenézést és a 'népi megoldásokra' való kiút lehetőségét sugalmazza.” A művészet tragikus elemeinek hatásával Arisztotelész óta oly gazdagon foglalkozott az esztétikai irodalom, hogy semmiképpen sem lehet tudományos
igényű munkában ilyen, politikai szempontok szerint készült leegyszerűsítő nézetnek hangot adni.
Az elmúlt évtizedek zeneműveinek részletes elemzése lehetőséget fog
adni, hogy esztétikai és zeneszerzéstechnikai kérdésekben egyaránt már a
közeljövőben egységes képet nyerjünk a század első felének zenéjéről.
Minden esetre egyre világosabban látható, hogy az eleinte olyannyira ellentétes és egymásnak ellentmondónak tűnő modernzenei irányzatok mögött egy, az alkotók nyilatkozatain és stílustörekvésein túlmutató egyenes
fonál húzódik végig. Ezt a fonalat -- nevezhetjük akár a fejlődés vonalának, akár a megismerés irányának – tehetségüknek megfelelően egyes
zeneszerzők inkább, mások kevésbé vették észre. E fonál részleteinek és
egészének felderítése a XX. századi zenével foglalkozó zenetudománynak
soronkövetkező feladata.
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Az, hogy Kárpáti János cikke megjelenhetett, örömmel tölt el mindenkit, akit érdekel a modem zene magyarországi helyzete. A század zenéjének néhány összefüggésével kapcsolatban cikke új adatokkal szolgál.
Egyéb vonatkozásaival kapcsolatban pedig reméljük, hogy a történelmi
tények és a tudományos igazságok tisztelete rövidesen érvényre jut az
egész magyar zenetudományban.
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ALBERT PÁL
Hőbörgő hisztéria 331
Bajomi Lázár Endre: A mai francia irodalom kistükre. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1962.
A mai francia irodalom jelentős alakjairól vagy érdekes kérdéseiről szinte
naponta jelenik meg a párizsi folyóiratokban mélyenszántó tanulmány
vagy eredeti és izgalmas véleményeivel vitára késztető cikk. Jó mai francia irodalomtörténet azonban, amely minden írót az őt megillető helyre
állít, amely biztos kézzel tud válogatni az időtálló értékek és a divat–
felkapta féltehetségek között, amelynek nézőpontjai eredetiek, de amely
mégsem áll egyetlen ideológia vagy írói klikk szolgálatában, amely egyaránt szól a szélesebb közönséghez és a szakma beavatottjaihoz, amelyért
szívesen nyúlunk könyvespolcunkra, akár hogy egy adatot ellenőrizzünk,
akár hogy újabb szerzők műveihez kedvet kapjunk, s amely elkerüli az
efféle kézikönyvek két legnagyobb veszélyét: a semmitmondó fecsegést
és az áruházi katalógusra vagy telefonkönyvre emlékeztető egyhangú felsorolást – ilyen mai francia irodalomtörténet nincsen. Érthető tehát, hogy
az olvasó – s még a Franciaországban élő magyar olvasó is – érdeklődéssel veszi kezébe Bajomi Lázár Endre Kistükrét. A vállalkozás, ha végül
keveset markol is, első tekintetre sokat ígér: az alig háromszáz oldalon
szó esik nemcsak a mai francia irodalom nagyjairól vagy derékhadáról,
hanem olyan, sokszor elhanyagolt érdekes kérdésekről is, mint a könyvkiadás helyzetéről, a folyóiratokról, a különféle díjakról s olyan joggal vagy
jog nélkül lenézett, de az irodalmi termés átlagát és a nagyközönség ízlését mégis csak jellemző műfajokról is, mint éppen a detektív-, kalandvagy tudományos–fantasztikus regények.
Mihelyt azonban az olvasó Lázár könyvének nemcsak tartalomjegyzékét és névmutatóját tanulmányozza, hanem belelapoz magába a szövegbe is, csalódását alig tudja leplezni, s a mű gyarlóságára még a szerző
hazájának politikai körülményeiben sem talál megfelelő magyarázatot.
Lázár könyvére nem lenne érdemes sok szót vesztegetni, ha éppen immár
negyedszázad óta, Gyergyai Albertnek „A mai francia regény” című,
máig is példás esszéje óta nem ez lenne az első kísérlet a modern francia
irodalom széleskörű bemutatására, ha a honi olvasók, ahogy erről a Nagyvilág sikere is tanúskodik, nem fogadnák olyan különleges érdeklődéssel
331

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 5. számában.
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mindazt, ami a Nyugat szellemi életéről tájékoztatja őket, ha ez a Kistükör gondolataiban és megfogalmazásában nem lenne szinte paródiája az
amúgy sem valami fényes magyar irodalomtörténetírásnak, s ha az otthoni kritika – gondolunk itt főleg Lázár hivatali beosztottjának, egy bizonyos Gera Györgynek az „Élet és Irodalom”-ban megjelent fejbólintó
méltatására – a közönséget megtévesztve nem bánt volna túlságosan kesztyűs kézzel ezzel a kis összeollózott és zsurnaliszta szószban tálalt munkával.
Lázár könyvének tartalmi kivonatai és adatai általában pontosak, noha
néhány tévedést, amely még a gondos lektor, Köpeczi Béla szemét is elkerülte, könnyű lenne kipécézni. Gyergyai Albert ezek közül egyet–kettőt
már tollhegyre tűzött a „Nagyvilágiban megjelent ismertetésében: Lázár
rosszul emlékszik Jean Genet vagy Salacrou egyik–másik darabjára, s
mindvégig pontatlan helyesírással írja Genet vagy Roland Barthes nevét
stb. stb. Gyergyai nyilván nem akarta hibajegyzékét teljes egészében közölni: hadd egészítsük ki most néhány példával a saját gyűjtésünkből:
Lázár pontatlanul idézi Georges Arnaud regényének („Le salaire dela
peur”) címét, noha annak filmváltozatát is láthatta a magyar mozikban.
Tévesen állítja Beckettről, hogy „minden hőse író, mint önmaga”, s
Pieyre de Mandiargues „Le Solei des Loups” című elbeszéléskötetét is
helytelenül nevezi regénynek. Az „Odéon” ma már nem a francia Nemzeti Színház második színpada, s a „Mercure de France” című folyóiratot
is alig lehet a „konzervatív körök szócsövének” mondani. S vajon Lázár
tisztában van-e a „monográfia” szó értelmével, amikor Roger Vaillandnak
Laclosról írt kis könyvének ezt a címkét kiosztja? S mi a helyzet a hajdani
szürrealista Philippe Soupault-val, aki Lázár könyvének 64. oldalán még
élt, a 140–re azonban már meghalt? Nyugtassuk meg a szerzőt: Soupault
nemcsak él, hanem alkot is: nemrégen jelent meg „Eugéne Labiche”–ről,
a Második Császárság vígjáték–írójáról szóló tanulmányának új, átdolgozott kiadása, valamint „Profils perdus” címen Baudelaire–t, a vámos
Rousseau–t, Proustot, Apollinaire–t és egykori szürrealista társait idéző
portré–gyűjteménye . . .
De Lázár Kistükrének nem is ezek a tévedések a legfőbb hibái. Nincs
olyan irodalomtörténeti munka, amelynek lapjain a gondos szem ne találhatna néhány elírást, pontatlan idézetet vagy dátumot, s azt sem lehet
megkövetelni az efféle áttekintések szerzőitől, hogy a többszáz író
többezer műve közül valamennyiről elsőkézből nyújtson ismereteket.
Lázár vétke inkább az, hogy idézőjellel, de mégtöbbször idézőjel nélkül
átveszi a francia kézikönyveknek nemcsak szerkezeti beosztását, hanem
894

egészen más célokat szolgáló adathalmazát is. Azt már csak mellékesen
említenénk meg. hogy ezek a források nem is mindig a legjobbak, s főleg
– és ez nem is honi, hanem „nyugati” vélemény – meglehetősen konzervatívok, koncepció nélküliek, sőt „reakciósok”. A magyar olvasó bizonyára meglepetéssel venné tudomásul, milyen kevés becsben tartja a nyugati kritika a „vonalas” Lázár legkedvesebb bibliáit: Boisdeffre, Clouard
és Brodin szószátyár, lapos és vaskalapos kézikönyveit... 332
Nos, Lázár nem tudta elhatározni, kinek is írja Kistükrét: a modern
francia irodalom specialistájának (akinek erre semmi szüksége), az otthoni sznoboknak (akik a művek ismerete helyett csak nevekkel dobálódznak), vagy a nagyközönségnek, amely a „könyvek rengetegében” tájékozódni szeretne, s a névzuhatag helyett szívesebben hallana az irodalom
igazi problémáiról, az intimpistás fecsegés helyett az alkotás titkairól.
Vajon melyik magyar olvasót érdekli, ki is René Béhaine, Claude Spaak,
Michel Duran vagy Paul Raynal, akikről egyébként Lázár is elismeri,
hogy nevük meg a francia közönségnek sem jelent sokat? S vajon érdemes-e Szegeden vagy Budapesten (de akár Párizsban is) tudni, hogy az
elhunyt könyvkiadó René Julliard genfi születésű, hogy Lacretelle nagyapja Lamartine mellett titkárkodott, hogy Marie–Anna Comméne a bizánci császárok kései leszármazottja, hogy Dobzynski megnyerte a bukaresti
VIT költészeti diját. Az ilyen részleteknek helye van – didaktikus célból,
érdeklődést fölkeltő csaléteknek – egy–egy hosszabb cikkben, de itt, az
amúgyis szűkreszabott keretek között csak lényegesebb dolgok elől veszik el a helyet. Az pedig már Lázár bizonyítványosztó rögeszméjére és
politikai szorongásaira jellemző, hogy minden kommunista íróról gondosan elsorolja, hogyan viselkedett 1956-ban. így például sorra megtudhatjuk, hogy Claude Morgan „megtántorodott”, a „renegát” Paul Tillard és
Tristan Tzara „megingott”, Henri Lefébvre „erősen revizionista beállítottságú lett”, Claude Roy pedig „1956 után a revizionistákkal együtt támadta
a dogmatizmust, többször közeledett a párthoz, de újra megingott”
Joggal kérdezhetjük: a felesleges tudnivalók helyett nem lett volna-e
jobb a magyar olvasót a már ismert művek felől elvezetni az ismeretlenek
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Akik Lázár idézőjel nélküli idézeteire keresnek példát, haszonnal vethetik össze a
Kistükröt Pierre de Boisdeffre: „Une histoire vivante de la littérature d'aujourd'hui,
1938-1958” című művével. Az egyezések oly gyakoriak, hogy az oldalszámokat
szinte felesleges megadni. Meglepő viszont, hogy bibliográfiájában Lázár nem idézi
a B. Pingaud irányításával szerkesztett „Ecrivains d'aujourd'hui, 1940-1960” című
lényegesen érdekesebb és eredetibb művet, ahonnan pedig fényképanyagának jórészét vette.
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felé, felfejteni azokat a szálakat, amelyek a század első felének mestereit
a mai utódokkal összekötik? Lázár, igaz, kivételt tesz Eluard-ral és Martin
du Gard-ral, de miért éppen csak velük?
De mi is volt hát Lázár célja ezzel a Kistükörrel, vezette-e szerzője tollát valamilyen irányító gondolat? Hallgassuk csak Lázárt erről: „Munkám többek között azt a célt is szolgálja, hogy a mai francia irodalomról
pártos, de elfogulatlan (!) képet adva, segítse az ideológiai küzdelmet,
amelyet itthon folytatunk az idejét múlta dekadens áramlatok ellen”. A
„pártos de elfogulatlan kép kialakításában természetesen a marxizmusra
támaszkodik. „Szerencsére, a marxizmus iránytűje, a materialista történelemszemléletre alapozott irodalomtudomány még ebben a látszólag úttalan dzsungelben is lehetővé tesz bizonyos tájékozódást”. Ez a marxizmus,
s tegyük hozzá mindjárt, főleg a Bajomi Lázár–féle marxizmus, az irodalmi jelenségek osztályozásában és az értékítéletekben két kritériumot
ismer. Az egyik a szűken értelmezett realizmus, a másik pedig – „minthogy nem a forma, hanem a világnézet a döntő” – az ideológiai megbízhatóság. A Kistükör szerzője ennek a két ismertetőjegynek az alapján darabolja tartományokra ezt az „úttalan dzsungelt”.
A csoportosítás akár teológiai is lehetne. Az egyik oldalra, a Pokol
lángjai közé kerülnek az elkárhozott polgári írók, a dekadensek és az egzisztencialisták, a másikra az üdvözölt kommunista tollforgatók; kettőjük
között, de valamivel lejjebb pedig a tisztítótűzre vetett „harmadik utasok
– a „nagy öregek”, a „klasszikus fiatalok”, a populisták, a tájírók, az „új
realisták”, a kritikai realisták stb. –, akik mind csak arra várnak, hogy
Lázáruk leszálljon értük.
Olcsó retorikus eszközeivel festhetett Lázár apokaliptikus látomást a
dekadens polgári irodalomról, és vonhatott glóriát a kommunista szerzők
feje köré, mégis, amikor értékítéletre kerül sor, a legnagyobb baj van, s
kínos csűrés–csavarásával csak azt bizonyítja, hogy kritériumai – a pártosság és a parlagi realizmus – nem sokat értek. S nem sok hasznát látta
ezeknek a csoportosításban sem, különben nem panaszkodna unos–
untalan ilyenformán: „Az itt tárgyalt írók egy részét másutt is elemezhettük volna; hogy éppen itt került rájuk a sor, az azért történt, mert. . . máshová mégkevésbé sorolhatók be még több fenntartás nélkül.” A kommunista irodalomról szólva zenghet hozsannát Aragonhoz, mellékelhet róla
öt fényképet is, a többiről, pártosság ide, realizmus oda, kénytelen elismerni, hogy ugyancsak silányak. A Chabrolokról, a Pierre Gamarrákról
minden lelkesedése ellenére mégiscsak ilyen mondatokat kell leírnia: „az
itt–ott megjelenő pozitív hősök sokkal kevésbé eleven figurák”; „mun896

kásalakjai vértelenek, és ügyetlenül csetlenek–botlanak”; „a bőbeszédű
regényben eléggé vázlatosan ábrázolt figurák mozognak”; „érdekes, de
sikertelen kísérlet ; „alig emelkedik a riport és a szociográfia fölé”; „az
egész kicsit vontatott, már–már széteső, sokszor pedig inkább csak publicisztika;” „kár, hogy regényei a harcos eszmei tartalmat kissé bestseller
technikával tálalják és a szerelmi részek néha már–már érzelgőssé válnak” stb. Lázár, akinek önálló véleménye ugyan nem igen akad, de aki
hallott már valamit a nyugati értékrendről, a sok gyalázkodás után kénytelen még a „dekadens” és „formalista” kísérletező írókról is elejteni egy–
egy jó szót. Az „új regény képviselőiről végül is fanyalogva kimondja:
„Valamennyien tehetséges írok. Csömörük is részben egészséges émelygés. A jelenlegi nyugati valósággal szemben általában elfoglalt elutasító
magatartásuk is tiszteletreméltó. Szokatlan eszközeiktől sem szabad megriadnunk ... A mai fenegyerekekből lesznek a holnap klasszikusai. . . Azt
sem lehet eleve tagadnunk, hogy a mai világ bonyolult és zaklatott valóságának kifejezéséhez többé balzaci eszközök nem elegendőek.” S mivel
a kommunista írók fabatkát sem érnek, a kísérletezőket pedig csak lopva
és kínosan lehet megdicsérni, a nagy bizonyítványosztásnál a legjobban
még azok, az eszközeikben többé–kevésbé konzervatív vagy naturalista
írók járnak – Hériat, Bazin, Merle, Lanoux, Maurice Druon, Vercors, Ikor
–, akiket Lázár „új kritikai realistáknak nevez, s akik, be nem vallottan,
ízlésének is bizonyára leginkább megfelelnek. Mert Lázár, a francia irodalom vámosa – alapjában véve konzervatív kispolgár, aki jobban élvezi a
pikáns bulvárdarabot, mint a formabontó színházat, a földönjáró realizmust, mint a gondolatok tornáját, a pletykát, mint az irodalmat. A marxizmus „iránytűje” van a kezében, mint hetvenkedve mondja? De legalább az lenne! Ha kanyargós úton is, de az is vezetne valamerre a
„dzsungelben”, s perspektívája, amely az erdő arányait másképp mutatná,
érdekelhetné azokat is, akiknek szeme nem ehhez a nézőszöghöz szokott.
De lehet-e marxista elemzésnek nevezni a szajkózást, a retorikus bizonyítást? Vajon dialektika-é ez a kínos bizonygatás: ” Különösen 1956 után
következett be zűrzavaros helyzet, amikor több, eladdig marxista vagy
nagyjából marxista kritikus revizionista húrokat kezdett pengetni. S minthogy a megrendülés is kisebb volt, mint például nálunk, a konszolidáció
is lassúbb.” S vajon az alap és felépítmény milyen viszonyban áll az ilyen
(hamis) oksági következtetésekben: „Egy darabig fennállt egy forradalmi
szürrealista csoport is, de amikor a hidegháború kiélesedett, ez is szétesett?” Nem, Lázár még csak nem is marxista. Sokkal inkább emlékeztet
az 50-es évek begyulladt nyárspolgárjára, aki a marxizmusból csak a napi
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politikai zsargont tanulta el, hogy mint a papagáj hajtogassa: jobboldali–
baloldali, haladó–nem–haladó, pozitív–pozitívabb–legpozitívabb. 333 S
mint ahogy ez már szokás: a kispolgár egy–két brosúrával mindig lemarad, és akkor abcúgoz a legjobban, amikor már tapsolni kellene. Sartre
„Piszkos kezek” című darabját nevezheti „hírhedt”, „antikommunista”
műnek, az Olasz Kommunista Párt már régen nem ezen a véleményen
van. Hasonlíthatja Kafkát „irodalmi Drakulához”, kijelentheti, hogy a
„kafkai képtelenség, iszonyat és titok importálása teljesen a félelem sötét
erői, az atomijesztés, a háborús hisztéria malmára hajtotta a vizet”, valamivel jobbszimatú francia kollégája, Roger Garaudy, a „Parttalan realizmus” szerzője egy ideje már más húrokat penget.
Bajomi Lázár könyve a szakembernek silány, a nagyközönségnek
használhatatlan, a sznoboknak pedig – akik tudvalevőleg belvárosi kispolgárok – nyilván túlságosan vonalas. De talán nem marad azért mégsem
olvasó nélkül, s pamfletek, bökversek kedvelői, a kuriózumok gyűjtői,
vidám stiliszták és kaján lektorok eltöltenek majd néhány percet ennek a
mulatságos ” így írok én”-nek a társaságában. Mert Lázárban nemcsak a
regényíró veszett el, hanem minden expresszionista stílus–orgia parodistája is. Igaz, néha csak egyszerűen esetlen. De a stílus igazán „lázáros”
akkor lesz, ha szép is akar lenni: ha emelkedetten szónokol.
„Leglázárosabbak” azonban a barokk és szecessziós képzavarok. Van
belőlük számos, hiszen —hogy a klasszikus példát ferdítsük – a képzavar
keze a Kistükör minden lapján betette a lábát: nevet itt az oázis, vigyorog
az éjkultusz, sivataga van a könnynek, az író ránk rakja a művészi életigézés varázsbúráját, zsigerré zsugorodik a lelkiismeret, felnőtt bariton
hangon brummog az írónő, s – igazi gyöngyszem! – „kristályos” szavakat
találunk a kagylóhéjban...
Lázár Kistükre utolsó oldalain a francia irodalmi kritika válságát emlegeti, elfelejtve, hogy sokak szerint a mindig is intellektuális francia irodalom az utolsó tizenöt évben talán éppen a kritikában hozta a leggazdagabb
termést. De vajon olvasta-e Lázár Béguin, Bachelard, Marcel Raymond,
Poulet, Starobinski, Picon, Goldmann, J.–P. Richard vagy Jean Rousset
tanulmányait? Minden okunk megvan arra, hogy kételkedjünk ebben,
mert különben aligha merné leírni ezeket a sorokat: „Kapkodás, tapogatódzás, tévelygés, útkeresés jellemzi nagyon sok bíráló működését. Természetesen tudjuk, hogy a tőkés könyvkiadás és sajtó szelleme nem nagyon
kedvez az elfogulatlan, alapos, higgadt véleményekre épülő kritikai tevé333

Lázár azért muzikális: ismeri a félhangokat is. Pierre Daix könyvéről szólva ezt írja:
„Félpozitív hőse egy odaadó pártmunkás”
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kenységnek. A bírálatot világnézeti, párt–, klikk- és egyéb érdekek
folyondárai fonják körül, s kritikus legyen a talpán, aki szembe mer szállni a roppant érdekdzsungellel!” Ezeket a szigorú szavakat – érdemes ezt
hangsúlyozni – a minden műfaj között is legszolgaibb magyar kritika
egyik leghitványabb képviselője mondja. S Lázárnak ezek után még ahhoz is van mersze, hogy a 30-as évek nagy francia kritikusára, Albert
Thibaudet–ra rápirítson: „Minden megértő, minden megbocsátó, elnéző
magatartása, osztály- és egyéb ellentétet elkenő, felületen mozgó, „generációs elmélete végeredményben nem tett lehetővé igazi értékelő és magyarázó kritikusi tevékenységet.” Nos, Lázár ettől a megvetett Thibaudettól még mindig tanulhatna. Kritikusi morált: hogy az igazat írjuk. A művek szeretetét és tiszteletét. És persze módszert is: hogyan válasszuk széjjel az írói csoportokat és stílustörekvéseket, hogyan fejtsük fel az irodalmi
folytonosság szálait. Legközelebbi műve megírása előtt a népszerűsítő
brosúrák és a telefonkönyvek helyett olvasson csak Lázár Thibaudet-t
vagy akár Marxot is; az irodalmat mindkettő szerette. Addig pedig hadd
adjunk neki saját szavaival néhány tanácsot: „a világraszóló újságíró–
csemege, kimeríthetetlen botránykrónika, divat és miegyéb” helyett törődjön inkább a művekkel! Ne feledje azt sem, hogy „az eszmei bizonytalansággal jár a művészi pongyolaság”! S ha majd „higgadtabban, kevesebb
szóvirággal” ír, nem fenyegeti a nagy veszély: „az önnön dugába dőlő
nyelv” sem. S akkor talán a következő „kis kötet kereteibe” belefér majd
az irodalom is, nemcsak a hőbörgő hisztéria.
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KIBÉD1 VARGA ÁRON
Milyen tiszta az irodalmi szigorúság? 334
Tiszta szigorúság, Magvető Kiadó, Budapest, 1963. 394 lap.
Korunkban, az olcsó zsebkönyvek és kivonatokban közölt klasszikusok
korában, nagy népszerűségnek örvendenek az antológiák is. A szemfüles
kiadók nemcsak a múlt nagy költői korszakait mutatják be, hanem el kívánják igazítani az olvasót a mai élő irodalom gyakran áttekinthetetlen
dzsungeljében is. Egyre inkább találkozunk olyan antológiákkal, amelyek
ízelítőt és keresztmetszetet adnak a jelen költészetéből, az elmúlt 3–4 év
költői terméséből. Tekinthetjük–e ilyen kizárólag tájékoztató célzatú kezdeményezésnek a „Tiszta szigorúság”-ot is?
A kötet a borítólap tanúsága szerint „lírai költészetünk fiatal nemzedékének törekvéseit és eredményeit” akarja „reprezentálni”. Ugyancsak a
borítólap szerint ez az antológia „a szocialista líra felfrissülését, erőteljes
fejlődését, minőségileg új vonásokkal való gazdagodását dokumentálja.
Méltán beszélhetünk tehát közéleti líránk megújulásáról.” Mivel Illés Lajos, a kötet szerkesztője nem írt előszót, a szerkesztés és válogatás szempontjaira csak a borítólap idézett sorai alapján következtethetünk.
A „fiatal nemzedék,, tág fogalom; Váci Mihály a legidősebb az antológiában szereplő költők között. 1924-ben született. Kissé önkényes tálán
éppen 1924–et tekinteni korhatárnak, de ha elfogadjuk, megértjük mindenesetre, hogy miért maradt ki például a kötetből a Vácinál alig valamivel idősebb Nemes Nagy Ágnes, Kormos István, vagy Pilinszky János.
Kimaradt azonban néhány Vácinál fiatalabb költő is, így Juhász Ferenc,
Lator László, Nagy László és Simon István és erre az olvasó csak kétféle
magyarázatot lát: vagy olyan híresek ezek a költők a szerző szerint, hogy
a korhatár rájuk már nem vonatkozik és máris a halhatatlanság dicsfényében sütkéreznek, vagy pedig azért hagyta ki őket, mert műveikkel nem
járultak hozzá „a közéleti líra megújulásához”, melyet a borítólap szerint
az antológia ki akar mutatni.
A korhatár megvonása tehát kissé önkényes és a válogatás elvei sem
egészén világosak. A közölt versek alapján nem egészen értjük, miért
szerepel a kötetben csaknem harminc oldallal Fodor András, mikor az
egyik legtehetségesebb fiatal költőnknek, Tóth Juditnak, csak két oldal
jut, – és az is rejtélyes, hogy miért nem kapunk világos, kerek képet Szé334
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kely Magda költészetéről, miközben a képzavarokban tobzódó Kalász
Márton tizennégy oldalon keresztül bizonyítja tehetségtelenségét.
Az a kép, melyet magunkban a mai magyar líráról alkothatunk a „Tiszta szigorúság” elolvasása után, nem mondható sem lehangolónak, sem
határozottan felemelőnek. Nem lehangoló, csak két vagy három igazán
rossz költő van benne, és a legtöbb vers tehetségről vagy legalábbis retorikai rutinról tanúskodik; nem felemelő, mert valóban eredeti és meggyőző költői profillal alig találkozunk a kötetben. Olyan költők a legjellemzőbbek erre a kötetre, mint a már említett Váci Mihály, akinek megvan a
kellő mesterségbeli felkészültsége, de akiből hiányzik a velőtrázóan új
vagy a gyönyörűen egyszerű mondanivaló.
Az átlagon felülemelkedik a legtöbb költőnő, Szécsi Margit, Stetka
Éva, Székely Magda és Tóth Judit; bátrabb, egyénibb a hangvétel, több a
modernség és az intellektualizmus is, mint a legtöbb férfi költőtársuknál.
Felfigyel az olvasó Orbán Ottó Walt Whitmant idéző pátoszára, egyenetlen, érdes, de erős hangjára. Feltűnnek Demény Ottó tisztán gördülő sorai
is. Ő azonban egy–két hanyag szóval elrontja minden versét. És kiemelkedik a kötetből Csoóri Sándor költészete, akit sokan már Juhász Ferenc
és Nagy László közelében emlegetnek. Csoóri igazán költői fantáziával
rendelkezik, verseiben Chagall-ra emlékeztető játékos misztikum vegyül
magyar népi elemekkel. „Menekülés a magányból” című verse megrázó
és hiteles vallomás a mai fiatalságról.
A „Tiszta szigorúság” csak két–három kiemelkedő költői egyéniséget
mutat be, amellett azonban választ ad arra a kérdésre, hogy milyen irányú
költészet érvényesülhet ma az adott politikai keretek között. Kortörténeti
és irodalompolitikai szempontból tehát érdemes foglalkozni az antológiában legtöbbet szerepelő témákkal is.
Nagy számban és sok variációval szerepel természetesen a pártos költészet. A pártosság fogalma a mai politikai helyzetben tágabb értelmezést
kap, mint régebben. A régimódi dühös „proletár” ma már kivétel, de a
kötetben ezt a típust csak Soós Zoltán képviseli. Divatos viszont az intellektuális–pártos költő és az expresszionista forradalmár–pártos költő fajtája. Az absztrakt szavakat kedvelő, az ideológiát filozófiai mezben kiteregető intellektuális–pártos költészetre jellegzetes példákat találunk Garai
Gábor és Ladányi Mihály verseiben.
Györe Imre hetyke forradalmi attitűdjét és versének expresszionista
pártosságát kettősség jellemzi: úgy fest, mintha egyéni dacból születnék,
de ez az egyéni forradalom nem–véletlenül mindig egybeolvad a párt által
hirdetett és megkövetelt „forradalom”–mal.
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Találkozunk a pártos költészet olyan felhígított formáival is, ahol a
költő elegendőnek tartja azt, ha például a vers végén felcsillantja a mágikus szót: „Lenin”, „Lumumba”, „kommunizmus” stb. Bajos volna elválasztani az ilyen tágabb értelemben vett pártos költészetet azoktól a versektől, melyek a „mai téma” jelszava alapján íródtak. Sokan azt gondolják, hogy szent célt szolgálnak és verseiket is megszerettetik a hatóságokkal azáltal, hogy minden szükségszerűség és közelebbi motiválás nélkül
„mai , nem költői szavakat – „üzem”, „műhely”, „körfűrész” – fűznek
egyébként hagyományos soraikba.
Nem kell csodálkoznunk azon, hogy egy otthon megjelenő antológiában még ma is jelentős szerepet játszik a pártos költészet. Az viszont már
sajnálatos, hogy a nem pártos költészet a közepes költőnél sokszor a
Nyugaton már régen elavult szentimentális költészet jelmezében jelentkezik: ez valószínűleg a magyar nép pátosz–szeretetével és költőink kezdetleges filozófiai képzettségével függ össze. Különben miért kellene annak,
aki nem a pártot és a boldog jövőt énekli meg, állandóan gyerekkori emlékeket felidéznie, szomorúan tűnődnie ifjúsága elmúlásán és visszavágyódnia a falusi életformába? Az effajta versek közül talán egyedül
Stetka Éva Debrecenhez írt költeménye emelkedik ki: ő kivételesen pátosz és érzelgősség nélkül tud emlékezni.
Valószínűleg romantikus–érzelmes hagyománnyal függ össze az az érdekes és jellemző vonás is, hogy a legtöbb magyar költő még akkor is
népi, paraszti hangon szól, amikor a mai iparosított életformáról vagy
tipikusan városi témákról ír. A nyugati költészetek légkörében élő olvasónak feltűnik, hogy otthon még mindig nem honosodott meg igazán az a
szenvtelen, földhöz és nemzethez kevésbé kötött hang, mely századunk
modern költészetének egyik legjellemzőbb vonása.
Igen divatos, hogy ne mondjam ragályos, az a témaválasztás is, amelyet talán „intim költészet”-nek nevezhetnénk és amely mögött esetleg
Illyés Gyula befolyását sejthetjük: meghatódva nézek egy kisgyereket az
utcán – és megverselem; látok egy olajtócsát a gyár udvarán – és megverselem; különös élményt jelent nekem egy operációs asztalon feküdni – és
mihelyt meggyógyulok, megverselem. A „realizmus” bűverejű cégjelzése
védi az effajta költészetet és elvben nem is emelek kifogást, de az eredmény avatatlan kezekben mindig banális és édeskés.
Említettem már a pátosz szeretetét: a magyar temperamentum, a költő
látnoki erejében hívő romantikus hagyomány és a pártos író népnevelő
szándéka egymásra találnak a patetikus, szónoki hangban. Sok költő ír
felszólító módban, döngeti mellét vagy felemeli intő ujját, de mivel rend902

szerint egyszerű dolgokat, vagy banális igazságokat akar megkölteni, elragadja a retorika és melodramatikus képeket vagy érthetetlen körmondatokat vág az olvasó fejéhez.
Az ilyen patétikus tobzódás közepette különösen üdítően hatnak azok a
költők, akiknél minden szó pontosan helyezkedik el, gondos választás
vagy izzó szenvedés eredményeként: a szófukar Tóth Juditra, a férfias
Csoóri Sándorra és még néhány, látszatra keresetlen szavakkal megírt
versre gondolok itt.
Pártosság, romantikus és népi hagyományok, intimista realizmus, népnevelő pátosz: csak ezekből a vonásokból tevődnék össze a mai fiatal
költőnemzedék profilja? Nem hiszem és nem is valószínű. A „Tiszta szigorúság” azonban kevés teret hagyott a modernebb törekvéseknek, a modernkedést óvatosan adagolja. Stetka Éva és talán Tóth Judit kivételével
egy költőtől sem hoz kizárólag és határozottan modern hangvételű verseket. Csoóri költői egyéniségét nem lehet meghatározni a modernség ismérveivel, Orbán Ottó modernsége pedig a huszas évek szabadvers–
technikájához kanyarodik vissza. Nem tekinthető igazán modernnek
Nyerges András sem, aki konzervatív felfogásokat bujtat szatirikusan
modern sorokba, mint ahogy nem igazán újkeletű az a szójátékokra épülő
virtuozitás sem, melyet Gyurkovics Tibor egy verse képvisel. Stetka Éván
kívül elsősorban Takács Imrénél találunk érdekes, bár még nem egészen
kiforrott és néha még füstmiláni hagyományokhoz kapcsolódó kísérleteket arra, hogy a mai érzésekhez új stílus és hangnem is párosuljon.
Kérdés, hogy megbízható és objektív-e az a keresztmetszet, melyet a
„Tiszta szigorúság” nyújt mai fiatal líránkról. A kötet azonban mindenesetre érdekes és hasznos olvasmány mindenkinek, aki gonddal és szeretettel követi az otthoni líra fejlődését. Ismertetésemben nagyobbrészt csak
aggályaimnak adtam helyet: a szódagály és az üres pátoszhoz vezető felületes, úgynevezett intellektualizmus valóban aggodalommal töltheti el a
kritikust. Ugyanakkor viszont örömmel tapasztalja a sok költőnél felvillanó tehetséget, mely minden bizonnyal egyénibb formában, egyénibb versekkel is jelentkezhetnék, ha az otthoni folyóiratok pontosabb és szigorúbb kritikával, valóban tiszta irodalmi szigorúsággal figyelnék a fiatal
költők munkáját.
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PÁLINKÁS LÁSZLÓ
Ki ismertette először a magyar irodalmat franciául? 335
A 19. század elején a magyar irodalom aránylag elég hamar vált ismertté külföldön, főleg német nyelvterületen, ahol az újságok, folyóiratok
és almanachok híreit, beszámolóit és kritikáit 336 néhány évtized múlva a
fordítások is követtek. De a franciául olvasó közönség is elég korán, még
a napóleoni időkben – jóval megelőzve az angol és az olasz érdeklődőket
–, pontos értésülést szerezhetett az akkori magyar irodalomról. A párizsi
Mercure Etranger 1813–14. évfolyamaiban folytatásokban megjelent egy
hosszabb tanulmány a magyar nyelvről és irodalomról Charles de Bérony
aláírással. 337 Ez a név ebben a formában ismeretlen a magyar irodalom
történetében és a francia tudósok, újságírók körében is. Minden valószínűség szerint álnév. Bár Szinnyei nagy magyar irodalmi életrajzi lexikonjában Besse János Károly életével kapcsolatban megemlíti, hogy 1813 és
1816 között „a Mercure Etranger szerkesztője volt”, a két név azonosításához azonban nem jutott el. 338 Később Kont Ignác, a magyar nyelv első
lektora a Sorbonneon, ezt a rejtélyes Charles de Béronyt a költő Batsányi
Jánossal azonosította. 339 Batsányi 1809 óta, a franciáknak Bécsből történt
visszavonulása után Párizsban és környékén élt önkéntes számkivetésben
és a francia államtól kegydíjat élvezett. Kont feltevését és az álnév használatával kapcsolatos érveléseket csaknem mindenki elfogadta és így bevonult a magyar irodalmi köztudatba, hogy Batsányi nemcsak kiváló iro335
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Pálos Bernardin: Irodalmunk ismertetése a XIX. század-eleji német folyóiratokban.
Pécs, 1929. – A német folyóiratok közleményeit vette át aztán a Magazine
Encyclopédique ou Journal des Sciences, des Lettres et des Arts, amely 1805–1813
között számos magyar vonatkozású hírt közöl. Vö. Kont I.: Bibliographie française
de la Hongrie, 1521–1910, Paris, 1913, 54.l.
337
La langue hongroise vagy másutt Notions sur la langue et la littérature hongroise
címmel. Mercure Etranger ou Annales de la Littérature Etrangére, par MM. Langlés,
Ginguené, Amaury–Duval, membres de l'Institut Impérial de France; Vanderbourg,
Sevelinges, Durdent, Catteau–Calleville, et auíres Hommes de Lettres, tant français
qu'étrangers. Tome I (1813), 174–188; 218–225; 355–563; I. Tome II. (1814), 32–38.
o.
338
Szinnyei József: Magyar írók élete és művei. I. kötet. Budapest, 1801 907–908. hasáb.
339
Kont Ignác: Batsányi Párisban. „Egyet. Phil. Közl., 1899. 869 s köv I • Szinnyei Ferenc: Batsányi Párisban. uo. 1900, 264 s köv. 1.; Kont Ignác: La premiére étude
francaise sur la langue et la littérature hongroise. „Melanges offerts á M. Emilé
Picot”, Paris, 1913, II. kötet 471–480.
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dalmi szervező és első forradalmi költőnk volt, de ezenkívül az első magyar kultúrdiplomata is Franciaországban. Senki sem vette alaposabb kritika alá a Mercure Etranger cikkeiben észlelhető ellentmondásokat, amelyek egyrészt Batsányi politikai múltja és elvei, irodalmi és nyelvi ismeretei, baráti köre és irodalmi szimpátiái, másrészt a cikkek adatai és szellemi légköre között fennállanak.
Tavaly jelent meg Baumgarten Sándornak, a külföldön élő jeles kutatónak ]ean–Charles Besse, aventurier et philologue c. könyve 340, mely
okmányok alapján minden kétséget eloszlatva többek Között azt is bizonyítja, hogy a Bérony álnevet ez a magyar származású Besse János Károly, katona, kalandor, talán kétkulacsos kém, dilettáns nyelvész, utazó
stb. használta és ilyen név alatt kapott 1800-ban útlevelet Bécsben. 341
Ennek a feltételezésnek ellentmondani látszik azonban az, hogy Besse–
Bérony, aki 1790-ben hagyta el az országot s attól kezdve hol itt, hol ott
katonáskodott, majd francia gyarmatügyi tisztviselő volt, nem ismerhette
olyan részletesen és aránylag pontosan az akkori magyar irodalmat, mint
ahogyan ez a cikkekből kitűnik, melyek személyek és alkotások közvetlen
ismeretén alapuló tudást árulnak el. Ezeket újságkivágásokból és akkor
még alig létező irodalomtörténetekből nem lehetett volna összeállítani.
Baumgarten sem szolgáltát semmiféle adatot arra vonatkozóan, hogy
Besse 1780 és 1813 között valamilyen irányú tudományos–irodalmi érdeklődést mutatott volna vagy közelebbről foglalkozott volna magyar
irodalmi és nyelvészeti kérdésekkel.
Másrészt azért kell Besse szerzőségét elejtenünk, mert a cikksorozat
harmadik folytatása fordításban hozza többek között Batsányinak Tűnődés című ún. kufsteini elégiáját, (Le prisounier, Apostrophe á la lune,
1795 címmel), tehát Batsányinak azt a versét, mely csak később jelent
meg nyomtatásban. Ezt 1813-ban Besse János nem ismerhette, 342 ha csak
fel nem tételezzük, hogy a szerző kéziratban terjesztette barátai és a néhány franciaországi magyar között. Erre a feltevésre azonban pozitív adatunk nincs. Közelebbi adatunk arra sincsen, hogy Batsányi és Besse szo340

Baumgarten Sándor az Új Látóhatár 1961. júl.-aug. számában ismertette Besse János
Károly életét
341
Bologna, 1963, ed. Patron, 18. l.
342
Batsányi versei, és így a Tűnődés is, csak jóval később jelentek meg nyomtatásban
(Batsányi János versei. Buda, 1827; Batsányi János poétai munkái, Buda, 1835). –
Keresztury Dezső, a Batsányi–irodalom legkiválóbb otthoni ismertetője, szintén azon
a véleményen van, hogy Besse nem ismerhette Batsányi e költeményét, tehát Batsányi közreműködésével valamilyen formában számolni kell. (Szíves írásbeli közlése,
amelyért e helyen is köszönetét mondok.)
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rosabb baráti viszonyban lettek volna. Adataink általában igen gyérek
Batsányi franciaországi tartózkodására és tevékenységére vonatkozóan. 343
Legfeljebb az lehetséges, hogy ismerték egymást és ketten megosztva
írták a cikksorozatot, vagy Batsányi szolgáltatott irodalmi adatokat és
verseket az akkori magyar irodalomban nem nagyon jártas Bessének.
Besse a cikksorozat első részében tárgyalt történeti és nyelvészeti kérdésekben még otthonosan mozoghatott, midőn azonban az élő magyar irodalom ismertetésére került a sor, mindenképpen rászorult Batsányi tudására és kritikai értékeléseire. Egyébként Besse honnan tudhatta volna,
hogy Batsányi akkoriban Osszián–fordításon dolgozott, megadva pontosan az 1807-es kiadás adatait is? Besse ezenkívül semmi esetre sem ismerhette a Magyar Museum megalakulásának történetét és irodalmi
jeletőségét, nem tarthatta számon a Magyar Museum megszűnése után
keletkezett új irodalmi folyóiratokat és irodalmi tömörüléseket. Ezek a
kérdések – amelyek Batsányit foglalkoztatták – Bessét, aki akkoriban
porosz, nápolyi–szicíliai vagy francia szolgálatban katonáskodott és ügynökösködött, egyáltalán nem érdekelhették és nem is tudhatott róluk.
Batsányi szerzősége ellen, tehát Besse javára szól még egy másik körülmény is. Bár minden költő és író meg van győződve önnön kiválóságáról, némi szerénység mégis létezik. S bár a költők és írók tudatában vannak fontosságuknak, és sokszor gyarló hiúságtól sem mentesek, mégsem
tételezhetjük fel, hogy Batsányi saját magáról írta volna a következő sorokat: M. Batsányi... est regardé par les littérateurs hongrois comme
l'un.des poétes modernes nationaux qui se distinguent le plus par l'énergie
et la profondeur de sentimens et par la pureté de son style. Ayant pris
pour modéles les meilleurs poétes anciens et modernes, et possédant un
véritable génie poétique, il n a pas manqué, dés son début dans la carriére
littéraire, de se faire remarquer . . ” Ezt semmi esetre sem írhatta Batsányi
saját magáról. Azt sem, hogy „M. Batsány, homme savant et l'un des
meilleurs poétes hongrois”. 344 E szövegek tehát mástól valók.
Mindebből arra lehet következtetni, hogy a magyar irodalom első franciaországi ismertetése nem egy ember munkája, – nem Batsányié kizárólag, mint eddig hitték, sem Besséé, mint a Baumgarten által szolgáltatott
adatok igazolni látszanak –, hanem a cikksorozat valahogy kettőjük
együttműködéséből született meg.
Vö. Keresztury előszavát Batsányi János válogatott művei kiadásához, Budapest, 1956.
344
Az idézett részletek a cikksorozat 3. és 1. folytatásából valók. (Lásd a fenti 2. jegyzetet.)
343

906

Kont Ignác, a Batsányi–szerzőség felvetője, azt is lehetségesnek tartja,
hogy az egész cikksorozatot Batsányi írta, és mivel még nem tudott tökéletesen franciául, a tanulmányt Besse–Bérony javította át. így került a
tanulmány alá a Bérony név. Batsányinak azonban eredetileg franciául írt
verstöredékei is fennmaradtak, és így feltételezhető, hogy nyelvtudása
elegendő volt egy tanulmány megírására is. További kutatásoknak kell
tehát tisztázniok, a tanulmányban mennyi Batsányi és mennyi Besse része. Az is tisztázásra vár még, hogy kettejük közül kinek voltak közelebbi
és jobb kapcsolatai a Mercure Étranger szerkesztősége valamely tagjával,
és ki kapta a megbízást a cikksorozat megírására. E vonatkozásban inkább
az izgága Besse, mint a tartózkodó Batsányi jöhet szoba. A folyóirat szerkesztősége is Charles de Béronyt jelöli meg mint a magyar rész összeállítóját. Lehet, hogy éppen Besse tudományos ambíciói és szerepelni vágyása a magyarázata annak, hogy a szerkesztőség felvette a magyar anyagot a
folyóiratba. Ettől függetlenül, Batsányinak is szándékában állott a magyar
irodalmat külföldön megismertetni. Erre vall A magyar költő idegen,
messze földön című Franciaországban készült költeményének egy részlete. A költeményhez Batsányi jegyzetet is csatol, és ebben a Mercure
Étranger–re hivatkozik. A versrészlet és a jegyzet hangneméből azonban
nem derül ki, hogy ő a szerzője ennek az első és jelentős
kultúrdiplomáciai cikknek, amelyre egyébként Batsányi igen büszke.” 345
Hallják, mint neveznek már itt is bennünket,
Mikép magasztalják dicső szép nyelvünket,
S majd lanthoz mérsékelt szíves énekünket,
Majd párosan zengő szabadabb versünket;
Mikép ismerkednek a magyar elmével,
Mikép annak minden jobb szüleményével,
S mind régibb íróink fényes érdemével,
Mind élő társaink új győzedelmével. 346
Így, kijutván egyszer a szőke Sajnáig,
Elhat nevök híre Herkul oszlopáig,
Onnét majd Washington s Bolivár honjáig,
S tovább az Új–Világ végső határáig!
Batsányi János összes művei. Sajtó alá rendezte Keresztury Dezső és Tarnai Ákos. I.
Versek. Budapest, 1953, Akadémiai Kiadó. 119–144. l.; A magyar költő idegen
messze földön. Poétai elmélkedések. Az idézet a II rész 3. énekéből van, 5–7. szakasz (18–28. sor) a 130. lapon. A költemény keletkezesére vonatkozó jegyzet uo. a
472. lapon.
346
Lásd: Mercure Etranger, VI., Paris, 1813.
345

907

Más körülmények viszont megint Besse egyedüli vagy elsődleges
szerzősége mellett szólnak. Besse ekkoriban már régen befejezte francia
gyarmati szolgálatát, amelynek során több nyelvet megtanult. Tudott valamelyest perzsául, később török nyelvtant is írt és így a magyar nyelv
szerkezetével kapcsolatban saját ismeretei alapján perzsa példákat is hozhatott összevetésre. Besse nápolyi–szicíliai szolgálatban is állott és ennek
megfelelően olasz mintamondatok is szerepelnek a cikkében. Arról viszont nincs tudomásunk, hogy Batsányi perzsául tudott volna, vagy érdeklődött volna összehasonlító nyelvszerkezeti kérdések iránt. Mint irodalmár esetleg tudhatott olaszul és innen származhatnak az olasz példák.
Tudjuk viszont, hogy kiváló latinista volt, latin ódákat is írt, arra azonban
nincs adatunk, hogy nyelvészettel is foglalkozott. Besse ezzel szemben
érdeklődött a nyelvészet iránt, kaukázusi útját is a magyarság őstörténetének, nyelvi hovatartozásának a felderítésére használja fel. Maga a
Mercure Etranger szerkesztősége is így mutatja be Bessét: „M. Charles de
Bérony, homme de lettres, connu par des traductions de plusieurs
ouvrages importants, qui sait et parle presque toutes les langues de l' Europe, s' est chargé de la rédaction de cette partie du Mercure Etranger. Lui
seul nous a paru pouvoir remplir dignement une tache si difficile ...” Mind
ebből könnyen ismerünk a világot járt kalandorra, korlátlan öndicséretére
és túlzásaira, – mert „fontos fordítói tevékenységének” nyomára jutni
eddig még senkinek sem sikerült. Erről Baumgarten Sándor – Besse legkomolyabb külföldi életrajzírója – sem tud.
Ma már lehetetlen eldönteni, hogy Batsányi csak versének magyar
szövegét diktálta-e le Bessének vagy a francia fordítást is ő készítette el.
Bármelyikük is fordította le a Tűnődésül franciára, – ez egyike azoknak a
kevés magyar költeményeknek, amelyek előbb jelentek meg idegen fordításban, mint eredeti magyar szövegükben. Hasonló esetre csak a mai
emigráció szolgáltathat példát. De Batsányi is emigráns volt!
Az emigrációban egyébként a kutatás sokszor leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Nem tudunk minden adathoz, minden régebbi és újabb
hazai kiadványhoz hozzájutni. Ezért ez a rövid cikk sem kiván végleges
megállapításokat tenni, legfeljebb csak elgondolkoztatni, és a további
kutatásra ősztonözni. 347
347

Csak a jelen kis cikk elkészülte után jutott el hozzám Radó György— Tardy Lajos:
Világjáró Besse János c. munkája. (Budapest, 1963, Táncsics), mely közelebbről
ugyan nem foglalkozik a Mercure Etranger–beli cikk szerzőségével, de Bessének a
kaukázusi útja (1829–30) előtt beadott útlevélkérelméhez mellékelt önéletrajzi vázlatából idéz részleteket, melyek szerint Besse saját magát vallja a cikksorozat szerzőjé-
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A Mercure Etranger-ban megjelent cikksorozat, különösen azonban
annak Batsányira vonatkozó részlete, az idézett versfordítással, egy másik
irodalomtörténeti kérdésre is feleletet ad. Agostino Cagnoli reggio–
emiliai költőnek 1844-ben Poesie címmel megjelent kötetében szerepel
ugyanis ennek a Batsányi versnek az olasz fordítása „Il prigioniero –
Apostrofe alla luna” címmel. Ez egyike a legkorábbi, ha nem is a legelső,
olasz fordításban megjelent magyar verseknek. Erre az adatra az összehasonlító irodalomtörténet kiváló művelője, megboldogult Hankiss János
hívta fel annak idején a figyelmet, 348 de nem tudott elfogadható magyarázatot adni arra, hogyan került Cagnolihoz, ehhez az erősen vidékies és
elég gyenge olasz költőhöz, akinek egyébként semmiféle magyar kapcsolata nem volt, Batsányi versének olyan fordított szövege, amelynek alapján aztán saját fordítását elkészítette. A Tűnődés-nek német vagy más
nyelvű fordítása 1844-ig nem ismeretes, de tudomásom szerint azóta sem
készült el. 349 Hankiss figyelmét nyilván elkerülte a Mercure Etranger,
ahol Cagnoli megtalálhatta a vers francia fordítását, amelyet aztán elég
pontosan követett az olaszra való átültetésben. Az olasz költő változatlanul átvette az 1813-ban nyilván Batsányi tudtával vagy általa adott címet
is, mely később a magyar kiadásokban nem szerepel.

348

349

nek Bérony név alatt (17–18.l). A önéletrajzi vázlatból az is kitűnik, hogy Besse
1810 után Párizsban perzsául és törökül tanult, innét a cikksorozat nyelvészeti részében a perzsa összevetések, míg a héber összevetésekhez anyagot Beregszászi Pálnak
I796-ban Lipcsében megjelent Über di Ähnlichkeit der hungarischen Sprache mit
den morgenlandischen, nebst einer Entwickelung c. művéből vehette, mely mű a lelkes és ábrándos, de teljesen téves utakon járó, dilettáns nyelvészkedőknek, mint volt
maga Besse is, a legklasszikusabb példája.
Hankiss János: Batsányi ismeretlen olasz fordítása. Irodalomtörténet XXIX. (1940),
108–114.l.
Ilyet Demeter Tibor: Bibliographia Hungarica c. kilenc kötetes, sokszorosított kiadványa (Budapest 1956–37) sem ismer. Igaz ugyan, hogy ez a munka Batsányi és a
többi magyar költő verseinek a Mercure Etranger-ben megjelent fordításait sem veszi
fel, pedig ezek az első franciául megjelent magyar versek.
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SULYOK VINCE
Kockalelkű világban 350
Thinsz Géza: A jó hatványain, Versek és fordítások, Stockholmi Magyar
Intézet, Stockholm 1964. 108 old.
Új kötetének egyik versében „a valóság felületén kicsorbult élű szó”–ról
beszél Thinsz Géza. Ez a pontos és szép fogalmazás mintegy mutatójául
szolgálhat annak a kétségkívül jelentős fejlődésnek, amely első kötete, a
Még mindig így (Stockholm 1960) óta a költőben és költészetében végbement. A valóság hű visszaadásáért folytatott szívós és kitartó költői
küszködés tapasztalata van a kiragadott félmondat mögött – de ugyanakkor a további program és törekvés is.
Az utóbbi egy–két évben megjelent Thinsz–versek és A jó hatványain
kötet arról tanúskodik, hogy Thinsz Géza legnagyobb és legfigyelemreméltóbb érdeme: tud és mer másmilyen lenni, mint számkivetettségben
élő számtalan fiatal írótársa. Fittyet hány a különböző irodalmi csoportokon belül kialakult kötelező költői divatokra. Verseiben nyoma sincs ködevő álmodozásnak, múltba és emlékezésbe roskadt önsajnálkozásnak.
Akad viszont nála egy jó adag frissesség és – amiben líránk egyébként
meglehetősen szűkös – humor. De még énnél a ritka és rokonszenves két
alkatelemnél is sokkal fontosabb Thinsznél a tudatos költői szándék: a
körülötte föllelhető világ ás valóság hiteles regisztrálása és kritikus viszszaadása.
A jó hatványain ennek a kísérletnek, e kísérlet első bíztató lépéseinek a
bizonysága. A körülötte áradó, kavargó világ: a jóléti állam hétköznapjai,
a modern nagyvárosi élet és a kor visszásságai elé tart Thinsz tükröt –
igaz, néha kicsit fancsali tükröt, ironikusan torzító görbe–tükröt, miközben ravaszkásan hunyorítva kacsint ránk a sorok mögül.
Lám
a jólám
a jóléti
lám
a jóléti állam
jó hozzád:
kockalelkű
350

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 5. számában.
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lakást ad,
tévét is ráadásnak:
bősége jósággal,
jósága bőséggel
csordul:
— így introdukálja például a svéd Kánaánt a kötet címadó versében,
sajátos thinszi hangvétellel, miközben olyan telitalálata van, mint a „kockalelkű lakás”. A világváros peremvidékén vagyunk, ahol ezrével nőnek
elő a földből év után a hatalmas vasbeton pontházak és blokkok, szögletesen és szabályosan, mint mértani ábrák és idomok; de bármennyit is építenek, bármilyen gyorsan terjeszkednek is a világvárosok, a lakások mind
megtelnek azonnal emberekkel, az utak mind megtelnek autókkal. Van
ebben a már szinte képtelenre fölgyorsult modern életben, az eltömegesedő világban valami idegenszerű és félelmetes. Nem véletlen éppen ezért,
hogy a fent idézett vers mondanivalójának a magja is tragikus és fájdalmas, mert igaz, mert a jóléti állam ürességének, a jóléti világgal szinte
törvényszerűen velejáró elértelmetlenülésnek a leleplezése:
lám
a jólám
a jólétinyugalomba
ringató
állam ölén
élni: óh:
jó jaj de, jó jaj de
jó ám
a jóléti állam:
jut, jut, jut
mindenkinek
juthat jó
puhabelű
autó . . .
Aligha az ellen van itt a költőnek kifogása, hogy a civilizáció vívmányai a jégszekrénytől a televízióig és az autóig egyre szélesebb körben
terjednek el, egyre nagyobb tömegek jutnak abba a szociális helyzetbe,
hogy napi használatra fogják őket. Valamit azonban hiányol a csupa–
géppé, csupa–kényelemmé váló jóléti világból. Mivel azonban az ilyen
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esetben kísértő vezércikkízű szentenciák és a prófétai ostorozás szólamai
idegenek neki, kérdéssel fejezi be a verset, kérdéssel, mely a lezárás helyett tulajdonképpen a végtelenbe tágítja azt:
mit?
mit?
mit akarsz még
ezen
kívül?
A föntihez hasonló képet ad egyébként a kötet egy sereg másik verse
is, így a Karácsony, 1963; Bontják a házat; Tévé idill; vagy a balladaszerűen sűrített és szép Gyilkos autó.
Sokaknak talán idegen Thinsz Géza költői stílusa. Sajátos formai és
gondolati megoldásait egyesek erőszakoltaknak és groteszknek találják.
Több esetben talán jogosaknak is látszanak ezek a kifogások. A Variációk
egy ismert témára és a Staccato például szinte egyszerre tetszik érdekes
kísérletnek és semmitmondó, üres formalizmusnak. A formai játékosságra
és a szavakkal való játékra egyébként is sok példát találunk Thinsz kötetében, amit azonban csak a leghatározottabb rokonszenvvel regisztrálhatunk, a Lányok a vízpartodban éppúgy, mint a Mell című vers alábbi friss
és finom soraiban:
ellágyul a kezdet, az m:
a magányosságot melengeti,
az eleven, bővérű e
a szemmel játszik, s a kézzel,
hogy végül – kétkarú láng! –
fellobogjon az l, 1, –
mell,
mell —
Hogy a forma, a hogyan kérdése egyre erőteljesebben foglalkoztatja,
ezt igazolja az Ági vetkőzik időmértékes kísérlete is. A versnek külön érdekessége, hogy Thinsz Géza, saját bevallása szerint, több mint ötvenszer
írta át. Hadd álljon itt mutatóban az első szakasz:
Ági vetkőzik. Pici melle, hosszú
combja, félénk, még nem ölelt, kibomló
teste szikrát vet a tükörben. „Ági!
Jöjj ide hozzám!”
Erotikus és szerelmes tárgyú versein látszik egyébként a svéd költészet
hatása, noha képalkotásában és gondolkodásmódjában egyebütt is föllelhetőek az északi elemek. Nyelvünkben és költészetünkben további gazda912

godáshoz és kitáguláshoz vezethet minden jól megemésztett idegen elem,
elsősorban hát nem kifogásként mutatok én se rá ezekre Thinsz Gézánál,
mintahogy Cs. Szabó László sem „kifogásolólag” nevezte „magyar–olasz
versekének a Horváth Eleméréit. Meglep azonban, mennyire hiányzik A
jó hatványaimból az idegenbe vetődött magyar fiatalember
problematikaja, a fiatal magyar költő válaszkeresése a társadalmi és korproblémákra. Úgy tetszik, mintha Thinsz Géza csak azzal lenne elfoglalva, hogy a svéd jóléti államot magának megeméssze. Még mikor a magányról, a számkivetettségünkben mindannyiunkat oly gyakorta gyötrő,
megkínzó rákfenéről ír, akkor is svéd marad a színtér és személy, mint a
kötet művészileg is, emberileg is valószínűleg legértékesebb darabjában,
a Vers a magányról címűben:
összecsuklik a férfi a járdán részeg
a férfi összecsuklik a járdán
összecsuklik a részeg férfi
összecsuklott a férfi a járda magányán részeg?. ..
Az ilyen és hasonló versek szomszédságában nem nagy örömmel látunk olyan prózaian szürkéket, pongyolákat és henyéket, mint a Laktanya,
vagy a még jelentéktelenebb Talpraesett tiltakozás. Hasonlóképpen a kritikátlanság tétette be a kötetbe a Darázs az ablakban-t, az Aktualitást és a
Sírályok-at; készületlennek és laposnak hat a Gyorsfénykép is. A
szabadvers, úgy tűnik, még árulkodóbban mutatja meg a kellő átgondoltság és hőfok hiányát, mint a hagyományos kötött versformák. Thinsznek
a jövőben többet kellene gondolnia a tömörségre, pontosságra, belső gondolati fegyelemre.
Kötelének összképe azonban kétségtelenül bíztató, mert jelentős továbblépésről és gazdagodásról tanúskodik. Buvári Gyula borítólapja és
illusztrációi hangulatilag általában ügyesek és jók, ha nem is mindenben
rokonszenvesek. Külön örömöt okoz a kötetbe besorolt másfél tucat szép
svéd versfordítás, főként Pär Lagerkvist és Gumar Ekelöf versei.
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VITÉZ GYÖRGY
Elválasztás és föllélegzés 351
Nyéki Lajos: Elválasztás. Versek. Katolikus Szemle, Róma 1963. 96 lap.
A kritikust és esszéistát mindig némi gyanakvás fogadja, ha költőként
jelentkezik. Versét alig leküzdhető előítélettel méregetik az írástudók – és
kis szorongással is: vajon kiderül-e a fegyverkovácsról, hogy jó kardforgató-e. Az emigrációban ehhez még a minden új verseskötet megjelenésekor érzett félelemmel vegyes öröm is járul: örülnünk kell a kinyomatott
magyar szónak, de befektethetjük-e az újszülöttet abba az irodalmi bölcsőbe, amelyet elvégre nem külországban faragtak az új magyar diaszpóra
esztendeiben.
Nyéki kötetét forgatva föllélegzik a kritikus; igazi költő, igazi versei
ezek – lehet őket dicsérni és szidni, mindenekelőtt lehet őket olvasni.
A kötet időrendbe állított negyvenöt verse négy részre tagolódik. Az
első rész (Hazai képek) nyilván asztalfióknak írt versei (1947–55-ből)
nyíltan vallják Radnótit, Illyést, József Attilát Nyéki mestereinek. Azoknak akik talán elfelejtették a 49–53-as évek hangulatát, – íme egy kis emlékeztető:
De most, hogy minden oszló, kétes, bizonytalan,
a ravasz tetszhalottnak is küldetése van.
Átélni és kivárni; ez is csak hősi lét,
mikor nincs méltó tábor: őrült, ki dúl, – ki véd.
(A ravasz tetszhalott)
Talán nem véletlen, hogy Nyéki Párizsba került az átélés, kivárás – és
tragédia – esztendei után. Illyés itt élte „inaséveit”, Radnótit itt érte a japán–kínai háború híre. Itt írtak szonetteket zengőnevű démonoküldözte
emberek, akiket Nyéki bizonyára szeretett, finom szonettje a tanú rá.
(Symphonie pastorale, Idegenben, Pasztorál.)
A kötet következő ciklusai (Idegenben, Rács, Dimenziók) az idegenbeszakadt ember – (lásd még „bujdosó”, „földönfutó” címszavak alatt) –
lassú föleszmélésének krónikái. Az emigráns a számkivetés első kábultságából fölocsúdva először csak mikrokozmoszt épít, majd világát egyre
jobban benépesítve végül az űrrepülők után néz – nem a menekvés nosztalgiájával hanem a szűkülő–táguló világ részeseként:
1957:
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Itt elzsibbad a láb, a gondolat,
nagy csecsemőként csak gügyög a férfi;
(Idegenben)
Farkas világban
tengődünk tiltott
nagy szomorúságban.
(Farkas–világban)
1959:
Új örömök
nem ismert aggodalmak
hálójában pihegsz ,
…..
csak a méhben domborodó,
a has izmán dörömbölő
jövő él.
(Új örömök)
.... jön–e a halál,
nem kutatom.
Asszonyommal virágot keresünk,
harmatos fűben
pici bogarak táncát figyelem,
(Idill)
1962:
repülj, repülj …
Oda, hol a jelen
a jövő és a mult
egyetlen pontba összefut,. . .
(Dimenziók)
A feszültség, aggodalom, rettegés és elkeseredés hangjai (csoda-e?)
azért belevegyülnek a családi örömbe. Nyéki azonban emberséges és mértéktartó. Legkomorabban hangszerelt verseiben sem válik hisztérikussá;
víziói is fegyelmezettek. (Ezékiel könyvére, Még a por is, Az antibes-i
múzeumban.) Igyekszik tömör lenni. Ez néha kiválóan sikerül neki, mint
például ebben az exisztencialista talány–versben:
Nem tudod, hogy
zár a rács vagy véd a rács,
rab vagy-e, őr vagy-e,
tok vagy-e, tőr vagy-e . . .
(Rács)
Vagy amint a nagybácsi motorjára emlékszik vissza: „A vörös Puchból
tündérszárnyú Puck lett”.
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A kötet néhány hibája (nem meglepően) az „alkalmi” versekben található. (Október 23, Széchenyi.) A versek pátosza őszinte – de a hang meg–
megcsuklik és néhány sor „üresjáratban” szalad. („És menetelt jogokat
kiabálva a lángszavú nép”) – („Bár kényszer–eszmék döngetik falát, egyszer csak győz a szabad tudomány”). – Ugyancsak zavaró az eszelős
öregasszonyt leíró kis balladába becsúsztatott klinikai megállapítás is:
„Hűvös mező, nászi ágy / szoknyája lebeg / Anyu rámszól: Ne nézd őt/
hisz elmebeteg”. (Gyarmati képek).Nyéki nem „kialakult”, „kiforrott”, de
főleg (hálistennek) nem „megállapodott” költő. Kötete valóban „elválasztás” - a külföldi évei egyre inkább izgató–fűszeres italokkal helyettesítik
az otthon „anyatejét”. A kötet néhány utolsó darabja (Árnyak árnya,
Csendek) azt érezteti, hogy Nyékinél ez a folyamat lassanként befejeződik, ö is „növeszti körmét és fogát”.
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BORBÁNDI GYULA
Reményi József műve 352
Joseph Reményi: Hungarian Writers and Literature; Modern Novelists,
Critics, and Poets; Edited and with an Introduction by August J.Molnar,
Rutgers Uníversity Press, New Brunswick, N. J. 1964, 512 l.
Amikor 1954 áprilisában oberlini otthonában meglátogattam Jászi Oszkárt, New Yorkból jövet útközben megálltam Clevelandben, hogy Reményi Józsefet is lássam. Az utazás fárasztó volt, a repülőgép viharba került
és bizony megkönnyebbültem, amikor Clevelandben leszálltunk. Nyolc
órára beszeltünk meg találkozót az egyik belvárosi szálloda halljában.
Csak annyi időm volt, hogy gyorsan megmosdjam és inget váltsak. Szerencsére a Reményivel megbeszélt hotel nem volt messze attól, amelyben
megszálltam. Amikor az ajtón beléptem, már jött is felém, nyilván figyelte a bejáratot, nehogy a nagy szállodában eltévedjek. Megvacsoráztunk,
aztán sétálni indultunk. Kellemes tavaszi este volt, enyhe széllel, a csillagos eget csak helyenként tarkították sötét felhők. Felhajtottuk kabátunk
gallérját, zsebrevágtuk kezünket és buzgón róttuk a lassan elnéptelenedő
utcákat. A barangolást éjfél tájban fejeztük be. Reményit még elkísértem
az autóbusz állomásához. A város egyik külső körzetében lakott. Azt hiszem, az utolsó busszal ment haza. Én meg visszabaktattam a hotelbe,
korán kellett kelnem, hogy az első reggeli oberlini autóbuszt elérjem.
Reményi József mindjárt azzal kezdte, legyünk módszeresek, és tartsunk rendszert a beszélgetésben, hogy mindenre jusson idő. így is történt.
Nem azért, mintha én különösen ügyeltem volna a beszélgetés menetére,
eléggé össze–vissza csapongtam kérdéseimmel és témáimmal, ö azonban
fegyelmezett engem is, és sorjában szinte pontról–pontra tárgyaltunk meg
minden kérdést. Őt elsősorban Európában élő íróbarátai helyzete és élete,
aztán folyóiratunk – a Látóhatár – belső ügyei érdekelték, engem az ő
munkája és írói tervei. A vacsoránál lap–ügyeket beszéltünk meg. Főleg
azt, hogyan tehetnénk még szorosabbá és hatékonyabbá együttműködésünket. Séta közben pedig ő beszélt írói és tanári munkásságáról. Megemlítette hogy negyven évvel ezelőtt érkezett az Egyesült Államokba, harmincnégy éve állampolgár, huszonhét év óta dolgozik a Western Reserve
egyetemen és pontosan tizenöt éve rendes tanár. Élete állandó, megállás
nélküli munkából állott.
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Reményi sokat és fáradhatatlanul dolgozott. Nemcsak az egyetemi és
írói munkássága foglalta el, hanem azok a televíziós előadások is, amelyeket 1951 óta a helyi televíziós állomás műsorában tartott. Nagyon szerette ezt a munkát, hosszan és részletesen beszélt róla; módszeréről, az
addigi eredményekről, és arról hogy a vállalkozás iskolát teremtett, a
clevelandi példa nyomán más egyetemek is kísérleteznek televíziós tanfolyamokkal. Reményi a modern európai költészetről és prózáról adott elő
rendszeresen a televízióban és, mint mondotta, meglepő volt az az élénk
érdeklődés, amely előadásait a társadalom különböző rétegeiben kísérte.
Aztán szóba kerültek amerikai folyóiratokba írt tanulmányai. Egyeseket
már korábban is ismertem. Reményi – kedves ajánló sorokkal szerkesztőségünk tagjainak szinte minden írását megküldte különlenyomatban. Most
arra is fény derült, hogyan készültek ezek a tanulmányok, és milyen munka rejtőzik minden megjelenés mögött. Akkor már évtizedek óta munkálkodott azon, hogy Amerikában a magyar irodalom ismertté váljék. Aki az
Egyesült Államokban magyar írók után érdeklődött, szükségszerűen és
óhatatlanul Reményinél kötött ki. Ő volt szinte az egyetlen forrás. Különösen ami a modem magyar irodalmat illette. Rendszeresen írta angol
nyelvű esszéit, jóllehet nem volt könnyű magas színvonalú és tekintélyes
amerikai folyóiratokban magyar tárgyú irodalmi cikkeket és tanulmányokat elhelyezni. Ne felejtsük el, a negyvenes években és az ötvenes évek
elején a kelet–európai irodalom nem igen érdekelte az amerikaiakat. Csak
1956 után terelődött lassan a figyelem a lengyel, a magyar és orosz írók
alkotásai felé. Magyar irodalmi esszéket, kritikákat és cikkeket amerikai
folyóiratokban elhelyezni majd olyan nehéz munka volt, mint színvonalasan és érthetően angolul megírni. Reményi elpanaszolta, hogy hónapokig,
nem egyszer évekig is kell várnia, míg valamely tanulmánya napvilágot
lát. Az egyik folyóiratnál éppen két év óta feküdt egy magyar írói portréja. Nem adta fel a küzdelmet, addig ostromolta a szerkesztőt, míg megjelent. Nem írói becsvágyának kielégítése, nem a népszerűség és a siker
hajhászása vezette, hanem a magyar irodalom szeretete és az a vágya,
hogy modern íróinkat minél többen és minél jobban megismerjék. Áldozatos munkát végzett, megható szeretettel, a régi és az új magyar irodalom iránt. Hosszasan magyarázta, hogy éppen Gárdonyiról és Kemény
Zsigmondról írt tanulmányt két amerikai irodalmi orgánumnak, aztán egy
tömör és magvas áttekintést a magyar irodalom utolsó három évtizedének
történetéről. Tele volt tervekkel, ötletekkel, elgondolásokkal, közben arra
is volt ideje, hogy a Books Abroad című folyóiratot rendszeresen ellássa
magyar anyaggal, többek között a Látóhatár irodalmi cikkeiről írt kis be918

számolókkal. Bámulatos volt, hogy Reményi József mily sok időt és
energiát fordított mások írói munkájának ismertetésére és népszerűsítésére.
Ma odahaza szokás azzal büszkélkedni, hogy a magyar irodalom meghódítja a nyugati világot. Ez így van, és minden magyar csak örülhet neki.
Nem szabadna azonban megfeledkezni azokról a külföldön élő magyar
írókról, kritikusokról, fordítókról és irodalmi szervezőkről, akik már akkor készítették elő a modern magyar irodalom nyugati térhódítását, amikor otthon még az elzárkózás volt az egyik legfontosabb irodalompolitikai
elv, és bűnnek számított minden érintkezés a nem–kommunista világgal.
Magyarországon még mindig gyér elismerésben részesülnek azok, akik
önkéntesen és még anyagi áldozatot is hozva végzik el azt a munkát, amelyet egy ország hivatalos és anyagi erőforrásokban igazán nem szűkölködő kulturális szerveinek kellene elvégezniük. Ezek közé tartozott Reményi József is. A hivatalos Magyarország Reményinek is adós még mindig
az elismeréssel és illő megbecsüléssel. Ha ő nincs, ma tizedannyira sem
ismerik Amerikában a magyar irodalmat. Hogy a Nyugat írói vagy a még
újabbak – József Attila, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Kassák Lajos, Németh László, Tamási Áron és mások – nem egzotikus csengésű, ismeretlen nevek az Egyesült Államokban, hanem legalább avatott és irodalombarát körökben figyelemre és érdeklődésre méltatott európai írók, az főleg
Reményi érdeme.
Most itt vannak kötetbe gyűjtve azok a tanulmányok és irodalmi eszszék, amelyeket Reményi József élete utolsó negyed századában írt. Molnár Ágost – a Rutgers egyetem előadója és a magyar kultúra lelkes amerikai istápolója – emelte ki őket folyóiratok sárguló évfolyamaiból, ö szerkesztette a kötetet és írt hozzá adatokban gazdag rövid előszót. Az amerikai olvasó, aki így együtt olvashatja az írói portrékat és összefoglaló
elemzéseket, hűséges és megbízható képet kaphat irodalmunk másfélszáz
évének fejlődéséről, jelentősebb irányairól és kimagasló alkotóiról. A
több mint ötszáz oldalas kötet nemcsak hiányzó irodalomtörténetet pótol,
de a magyar tanulmányt és esszéírást is jobbik oldaláról mutatja be. Reményi tanulmányait és esszéit az egyszerűség, a világos és tiszta nyelv, a
pontos adatközlés, a magyar irodalomban való biztos tájékozódás és helyes tájékoztatás jellemzi. A válogatás is megállja a szigorú kritikát. Csak
azokról ír, akik megérdemlik, hogy külföldön is ismerjék nevüket, és senkit nem hagy ki, akinek kimaradása a magyar irodalmi értékrend semmibevételének gyanúját kelthetné.
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Reményi, aki költőként és elbeszélőként, műfordítóként és esszéíróként egyaránt figyelemre érdemes életművet hagyott ránk – gondoljunk
csak Magyarországon megjelent versesköteteire, novelláira, a Nyugatban
és a Magyar Szemlében közölt esszéire – mégis elsősorban a magyar irodalom külföldi megismertetésével írta be nevét az irodalomtörténetbe.
Angolul írott tanulmányainak most megjelent gyűjteménye alapján joggal
nevezi G. F. Cushing professzor az első nagy magyar–amerikai szerzőnek
és nem pusztán kollegiális tiszteletből hódol előtte, mint magyar író, amerikai író, és az összehasonlító irodalomtudomány tudósa előtt John S. Millis, a Western Reserve egyetem elnöke.
Reményi József 1956. szeptember 25-én halt meg. A halála óta eltelt
nyolc év alatt az Egyesült Államokban a magyar irodalom iránt szembeszökő módon nőtt az érdeklődés, az amerikai olvasók még sohasem voltak oly kíváncsiak a magyar szerzők munkáira, mint napjainkban. Most
volna igazán szükség Reményi Józsefre. Vajon, lesz-e, ki munkáját folytatja?
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MÁRTON LÁSZLÓ
Mai dráma, mai kritika 353
Illés Jenő: Mai dráma – mai dramaturgia, Szépirodalmi, Bpest, 1964. 340
l.
A magyar kritikai irodalom nyugati madártávlatból olyan irtóztató sivatagnak látszik, melyen még oázist sem lelhetünk. Szemet üdítő az is, ha
néha egy–egy csenevész pálmát vagy vékonyan csobogó kutat megpillantunk. Hosszú lenne annak kibogozása, hogy a világ bármelyik népével
versenyző költészetünk, tekintélyes elbeszélőirodalmunk és magasba
igyekvő színpadi műveink mellett miért ilyen siralmas üresség a kritika.
Annyi azonban bizonyos, hogy történelmi és egyéni tényezők szinte egyazon arányban közrejátszanak.
A kanonizált irodalomelméletek nem tesznek jót a kutató elmének, a
késhegyig menő elvi harcok vesztese szinte mindig a vita tárgya: az irodalom.
Mindezt csak azért volt szükséges előrebocsájtanom, hogy örömöm
túlzottnak vagy csináltnak ne hasson. A Szépirodalmi Könyvkiadó ebben
az évben sajtóhoz segített egy fiatal kritikust, aki önálló meggyőződést
hirdet anélkül, hogy a szelek zúgására különösképpen figyelne s ezt szabatos, élvezhető magyar nyelven teszi. Sajtóhoz segített mondottam, de a
kifejezés helyesbítésre szorul. Illés Jenő szinte minden héten sajtóhoz jut,
hiszen a Színház, Film, Muzsika című hetilap munkatársa. Cikkei, kritikai
jegyzetei, melyeket most Mai dráma – mai dramaturgia gyűjtőnév alatt
adott közre, javarészt ott jelentek meg. Ez a színvonalas, gondosan szerkesztett újság azonban az átlagos s átlagosan műveit színházbajáróhoz jut
el s csak részben fedi azt a közönséget, mely a komolyabbnak számító
irodalmi folyóiratokból sajnos más kritikai szellemet szív magába.
Illés Jenő elsősorban a korunkbeli magyar drámával foglalkozik, s ha
forgácsokban is, ennek dramaturgiáját próbálja megfogalmazni. Kötete
három részre oszlik. Az elsőben igényes, alaposan kidolgozott tanulmányok”-ban életműveket tekint át s a kortársak között a korszerűséget keresi. A második részben színházi beszámolóit emeli át újságból könyvbe s
egyúttal meggyőző bizonyítékát adja, hogy a keserves rutinból mint szűrődhet le hosszú távon érvényes tanulság. Könyvének harmadik fejezeté-
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ben a magyar dráma kutatója külföldre tekint: olyan színházi műhelyek
felé, ahonnan a hazai pódiumra ígéretes zsákmány kínálkozik.
Illés Jenő könyvében a kritikus függetlensége és biztos bátorsága a leginkább megkapó. Az értékrendet hamiskártyásként újra meg újra keverő
gyakorlatnak nyomát sem találjuk. Nyilvánvaló, hogy minden mellékproblémán innen Illyés Gyula és Németh László színpadi művei képviselik korunk magyar színpadán a legjelentősebb értéket. S ugyanígy egyértelmű, hogy az újabb nemzedékben Sarkadi Imre poszthumusz drámája
folytatja a járt és továbbra is járható utat, míg olyan új hangot, mely erősítésre szorul s erre érdemes, Gyöngyössy Imre első kísérlete képvisel.
Bátorság természetesen elsősorban pozitív tettekhez szükségeltetik. Illés Jenő a Kegyencet és a Különcöt elemezve az erkölcsi problémák szövetén át tárja fel Illyés drámaírói módszerét. A hamis egyenlegeket félrelökve nem fukarkodik az elismeréssel, melyre, mondanom sem kell, nem
a színművek szerzőjének, hanem a kinyomott, de be nem mutatott, születésüket követelő kéziratoknak és a vonakodó bábáknak van szükségük.
Másfajta, de csak fajtájában különböző bátorságra van szükség a középszer kimondásához. Szinte kár, hogy nem tellett külön tanulmányra
arról a helyzetről, amely eleve elvetélt drámákat termel s a nagyobb lehetőségű írókat is szinte törvényszerűen a kisebb ellenállás fele csábítja. De
a középszer megállapítása minden káröröm nélkül történik. Illés érdemtelennek tartaná, hogy egy egész irodalom dilemmájára mutatván néhány
szerzőn verje el a port.
S természetesen ahhoz is legény kell a gáton, hogy a politikai kedvezményekkel színpadra támogatott szegénylegényeket a kritikus nevükön
nevezze. Illés Jenő, Berkesi András és Kállai István fércdrámáiról írva ezt
is megteszi. Bírálatából érezhető, a szöveg ismerete nélkül is, hogy szocialista színmű címén ideológizált boulevard darabokat találtak fel. Amíg
boulevardok s rajtuk ilyen cselekményre éhes nézők vannak, felháborodni
értelmetlen. De, ha a kritikus már arra kényszerül, hogy irodalomként
tárgyalja őket, a megérdemelt virgács se maradjon el.
Végére maradt, ami Illés Jenő tanulmányaiban leginkább új s legjobb
figyelmünkre méltó. Ez a fiatal esztéta mentes a műbírálat helyett történelmi eszmefuttatást vagy kivált politikai iránymutatást mívelő s otthon
sokáig egyeduralmat élvező kritikai szimptómától. A drámaelemzés
számara a mű struktúrájánál, a vállalt és elvégzett művészi feladatnál
kezdődik. Erre különösen Németh László Nagy családjánál nyílik lehetőség, bár változott formában, de Illés Endre és Mesterházi Lajos színműve-
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inek elemzését olvasva is, ezt a csak a lényegről szóló, az anyag molekularendszeréig hatoló szándékot fedezhetjük fel.
Az alkotó egyéniség és az alkotó folyamat kiváló rajzát kapjuk a Sarkadi Imréről szóló esszében. Illés Jenő itt párosítja a legszerencsésebben
elemző készségét léleklátó képességével és az objektivitáson túli – de ezt
nem sértő – együttérzésével. Sarkadi korai halála jónéhány visszaemlékezésre és lelkiismeretvizsgálatra adott alkalmat: Illés Jenőé köztük a legkülönb és a veszteséget legszemléletesebben feltáró.
A három és félszázoldalnyi kötetet bezárva csak azt sajnáltam, hogy
nem olvashattam még több hosszúlélegzetű, fontos témát felölelő esszét.
Ez Illés Jenő igazi területe és ez az igazi hiánycikk a magyar kritikában.
A kritika kritikusa is ezt várja legtürelmetlenebbül.
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HANÁK TIBOR
Egy vajdasági kritikus 354
Bori Imre: Az emberség keresése, Fórum kiadó, Újvidék, 1964.
Ha hozzánk, nyugati magyarokhoz, eljut Jugoszláviából egy–egy magyar
nyelvű könyv, a kulturális érintkezés szépen növekvő felületei ellenére,
még mindig úgy hat, mint a távoli archipelágusról érkező palackposta. A
könyvek és folyóiratok jobbára ismeretlen magyar világ életéről és irodalmáról tudósítanak, melyet a szó és a hagyomány Magyarországhoz,
nem a mostani, de a szellemi országhoz köt. Ez a kapcsolat azonban nem
létesít közös áramokat, vérmozgást, szerves összetartozást. Major Nándor,
az újvidéki Híd pár év előtti szerkesztője „csonka kultúrának” nevezte a
jugoszláviai magyar kultúrát, melyben alap és középfokon kielégítő a
műveltségi ellátottság, de felsőfokon mind a reproduktív, mind az alkotó
szellemi termékek hiányosak. A jugoszláviai magyarság szigeten él, kulturális önellátásra kényszerül, de erejéből nem fut mindenre; saját szűk
körei hatásából táplálkozik és az önmaga alkotta mértékegységekhez igazodik.
Bori Imre Az emberség keresése című tanulmánygyűjteménye ezeket
az irodalmi mércéket a gyakorlati alkalmazásban mutatja be. Könyvében
költőket és könyveket ismertet, s az ő bírálatán átszűrve válik láthatóvá a
jugoszláv és a jugoszláviai magyar irodalom néhány alakja, alkotása,
eseménye. Kritikai szempontjai éppoly figyelemreméltóak, mint a művek,
melyekre kritikája vonatkozik, főképp, ha a magyarországi és a jugoszláviai irodalom ideológiai összehasonlítása, esztétikai elveinek egybevetése
szándekával közelítünk Bori Imre tanulmányaihoz.
Könyve mintegy húsz esszét illetve tanulmánnyá szélesített recenziót
tartalmaz. Túlnyomó részük jugoszláv költőkkel és regényírókkal foglalkozik, mint például Vaskó Popa verseivel, Oskar Davico regényeivel,
Miodrag Bulatovic, az 1956-ban feltűnt jugoszláv „enfant terrible” írásaival Az első hat tanulmány magyar írókról, költőkről és új köteteikről szól.
Gondos tartalmi elemzéssel, a hangulatok és az alkotói jellemvonások hű
visszaadásával ismertet meg Ács Károly, Fehér Ferenc, Zákány Antal,
Gál László költészetével, Németh István és Major Nándor elbeszéléseivel.
A magyar költőknél a vidék, a vajdasági táj a vissza–visszatérő kép, és az
alapvető élmény: a provincializmustól való félelem. „Hegyek és költők
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alig vannak nálunk” – írja Gál László szégyenkező beismeréssel és bevallja a Juhász Gyuláéval rokon rezignációját:
hiszen én is messzire álmodoztam
és nekem sem sikerült
A tájhangulatok és a vidéken rekedtség tudata mellett a magyar és jugoszláv íróknál egyaránt egyik fő téma a lét, az emberi lét elemzése. S itt
nem a társadalmi lét előre elhatározott pozitivitással történő vizsgálatáról
van szó, hanem az egyedi egzisztenciáról, kétkedve vagy reménykedve,
de mindig póztalanul. A világnézet már nem védőburok, mely megóv a
gondolkodástól; az író tudja, hogy nincs kész válasz az élet problémaira,
mint a kortárs–próféták hirdették. A jugoszláv irodalom nem zárkózik el
azoktól az emberi dimenzióktól, melyeknek megismerésére az utóbbi időben főképp a francia egzisztencialisták ösztökéltek a marxizmust. Belgrádban Marx Tőké-je nem gátolja az Ökonómiai–filozófiai kéziratok napjaink igényeihez mért interpretációját. Az elidegenedés, eldologiasodás
kérdése Major Nándor elbeszéléseiben éppúgy központi jelentőségű, mint
Miodrag Bulatovicnál. Magyarországon még dogmaként tartja magát az a
nézet, hogy a szocialista társadalomban nincs elidegenedés. Bori Imre
tanulmánygyűjteményében nem tesz ilyen messzemenő kijelentéseket,
hanem elfogadja ténynek, ha egy író az elidegenedés jelenségével találkozik. Az emberek egy részé nyomasztó egyedüllétben, problémainak kiszolgáltatva, idegen közegnek érzi a társadalmat. Úgy látja, hogy a századunk eszközeivel megszervezett társadalmi élet tárgyi létre kárhoztatta az
individuumot. Major Nándor elbeszéléseinek alakjai azt érzik, hogy sorsuk az üldözöttség és a vereség, nem politikai, hanem egzisztenciális értelemben, az emberi létformával velejáróan. Egyik alakja így vall az életről:
„Bárhogy is igyekeztem, lehetetlennek látszott, hogy ne mások kárára
éljek, s hasonlóképpen, hogy mások ne az én káromra éljenek. Már puszta
létem is, az, hogy még mindig élek, hitem szerint tagadhatatlan bizonyítéka annak, hogy valaki kárára élek, ez pedig, tudom, éppen elég ok az üldöztetésre . .”
Sartre ezt úgy mondta „l’ enfer, ce sont les autres”, – a pokol a többi
ember.
Mindezzel természetesen nem akarom eldönteni, hogy helyes-e az
ilyen életszemlélet vagy nem, hanem csak azt szeretném érzékeltetni,
hogy a jugoszláviai irodalomban az egzisztenciális élményfogalmazást
nem tiltják felsőbb határozatok. Ha a vajdasági magyar irodalomnak nincs
is módjában bekapcsolódnia Magyarország szellemi életébe, a nagyvilághoz, az európai irodalomhoz nyitva áll az út.
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Ezért üdítőek Bori Imre irodalmi tanulmányai. Annak a megállapításnak ugyanis, hogy az írók szabadabban fejthetik ki mondanivalójukat, az
a megfelelője a kritikában, hogy a bírálatoknak nincs számonkérő szándékuk. Bori Imre irodalmi értékelései bevezetik az olvasót a műbe, hozzásegítik a megértéséhez, és az utánaérző elemzések a szerző számára is
megvilágítják művének aspektusait, másokra gyakorolt hatását. Tolmácsoló feladatot tölt be ez a kritika és túlsúllyal tartalmi szempontokkal
dolgozik. Hajtóereje a megérteni akarás, és ha a szocialista realizmus
szempontjai nem elegendőek egy író megértéséhez, akkor hát megpróbálkozik vele az absztrakció vagy a szürrealizmus útján. Bori Imre kritikai
kategóriái szélesebbek, tágasabbak, mint amilyeneket a népi demokráciákban megszoktunk. A fantasztikum és az álom, a tudatalatti és az irracionális réteg a jugoszláviai irodalom számára se nem tabu, se nem métely.
Ezért a kritikusok nem kényszerülnek arra, hogy az írói víziókat és álomlátásokat a valóságfogalomba erőltessék, mint ez egy idő óta főképp Kafka értékelésével kapcsolatban dívik a szovjet útmutatásokat követő marxista irodalmárok köreiben. Hogy a nem–realista szemléletű irodalom
nem tiltott gyümölcs Jugoszláviában, az is dokumentálja, hogy 1962-ben
kiadtak egy antológiát, mely a szerb irodalom irracionális irányát mutatja
be. A jugoszláviai marxizmus nem ad kész és kötelező esztétikát az írók
kezébe. A politikai adottságok tiszteletbentartásával minden írónak magának kell megdolgoznia saját esztétikai elveiért, ars poeticájáért. Van,
aki a költészetét továbbra is a realizmus vonzáskörében tartja, s vannak,
akik az írói szabadságot, az írói alanyiság primátusát vallják, mint Marko
Ristic: „Az igazi költészet szubjektív költészet, függetlenül a hirdetett
tartalmaktól ...” A kritikus feladata az egyes írók esztétikai elgondolásaiba belehelyezkedni, belülről közelíteni a műhöz, nem pedig idegen esztétikák nevében pálcát törni felettük. Ezt a kritikai magatartást a gyakorlatban, vagyis példákon mutatja be Bori Imre Az emberség keresése című
tanulmánykötete.
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KOVÁCS IMRE
A kommunizmus válsága 355
Nyikita Szergejevics Hruscsov bukása nagy port vert fel, de amint eltűnt,
egyszerre kiderült, hogy a kommunizmus nagyobb bajban van, mint gondolták. Személyi okokat emlegettek és öröklött, súlyos szerkezeti betegségek tűntek elő. Lényegében maradt minden a régiben: a szovjet–kínai
szakítás, a „békés együttélés” és a „békés gazdasági versengés” politikája,
a kelet–európai népköztársaságok státusa.
Abban ma már nem kételkedik senki, talán maguk az oroszok sem,
hogy a kommunizmus túljutott a delelőjén, legfeljebb azt vitathatjuk még,
hogy miért és mikor ért a fordulóponthoz: Tito kiközösítésével, Sztálin
halálával, a magyar forradalommal vagy a szovjet–kínai viszály nyílt kitörésével? Nem járhatunk messze az igazságtól, ha a kommunizmus megcsuszamlását attól az időtől számítjuk, amikor Moszkva, mint egyetlen
központ, megszűnt létezni. Kihívhatatlanul egyetemes ideológia, kikezdhetetlenül szoros program egyetlen sztratégia és egyetlen parancsnokság,
az adott viszonyokra rugalmasan alkalmazható taktika és fegyelmezett,
vakon engedelmeskedő tagság az előfeltétele a világuralomra törő, nemzetközi forradalmi mozgalom győzelmének. Jól tudta ezt Sztálin, jobban,
mint Lenin vagy Hruscsov, szigorú vezetése alatt a kommunizmus vas- és
vakfegyelme meghozta a sikert, kitöltötte azt a vákuumot a világban,
amelyet különböző okok, mulasztások és hibák biztosítottak neki. Amióta
megbomlott az ideológiai és hierarchikus fegyelem, a Togliatti fémjelezte
policentrizmus jegyében a kommunista „központok” egymással vetélkednek, ahelyett, hogy együttesen harcolnának az eredeti és egyedüli ellenség, a kapitalizmus vagy az „imperializmus” ellen.
Moszkva tekintélye Hruscsov kibuktatásával a mélypontjára süllyedt
Egyetlen kommunista párt sem hitte el a hivatalos magyarázatot: akik
felháborodtak az „antidemokratikus procedúra” miatt, megaláztatottságuk
fájdalmával kifogásolták a változatlanul bízantinus módszereket, a kínai
tábor meg saját győzelmének tekintette Hruscsov eltávolítását. A kommunista világmozgalom is a távirati irodák jelentéseiből értesült az októberi eseményekről, ami azt a látszatot keltette, hogy Moszkvában még
mindig nem adnak sokat az egyes pártok véleményére, alig törődnek velük.
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Az új vezetők, vagy pontosabban azok, akik a puccsot titokban előkészítették és mesterien végrehajtották, azt hirdették, hogy ezúttal is ugyanúgy szónélkül tudomásul veszik a bejelentett változásokat, mint eddig
még mindenkor. Durva eljárásuk elsősorban az európai kommunistákat
hozta igenkínos helyzetbe, mert tényleg úgy festettek, mintha változatlanul Moszkva bábui lennének. Indignálódó tiltakozásukkal a tekintélyükön
esett csorbát akarták kiküszöbölni, ugyanakkor véglegesen elvágták
moszkvai köldökzsinórjaikat is. Togliatti emlékezetes memorandumában
azt írta, hogy „mimden pártnak tudnia kell önállóan haladni,. . . ezért elleneznénk minden olyan javaslatot, amely újból egy központi nemzetközi
szervezet felállítását kívánja”. Hruscsovval a nagy illúzió nyomtalanul
eltűnt, s ha valaki eddig vonakodott elhinni vagy beismerni, hogy Moszkva, mint a kommunizmus központja megszűnt létezni, október minden
kétséget eloszlatott.
Korai lenne találgatásokba bocsátkozni, hogy Moszkva centripetális
hatalmának csökkenése milyen következményekkel járhat, azt azonban
biztosra vehetjük, hogy a nacionalizmusnak fokozódó jelentősége és szerepe lesz a kommunista táborban és a Szovjetunió rákényszerül a
keleteurópai népköztársaságok növekvő önállóságának, esetleg teljes függetlenségének elismerésére. Mint minden válságos helyzetben, most is
elhangzott a kenetes kinyilatkoztatás, hogy a kommunizmus valójában az
„egyenlők világszövetsége”. Reméljük, az egyenlőség 1964-es meghirdetése nem jut az 1956. október 30-i kormánynyilatkozat sorsára: akkor
Moszkva a lengyel, de még inkább a magyarországi események hatása
alatt „új alapra” kívánta helyezni a Szovjetunió és a keleteurópai országok
viszonyát. Öt napra rá a magvar forradalmat leverték, a megszilárdult
Kádár–rezsim liberálisabb politikáját azért elnézték és a külön „lengyel
utat” sem zavarták. Hogy az engedékenyebb politika milyen mértékig volt
Hruscsov egyéni érdeme, vagy mennyire befolyásolta az október 30-i
deklaráció, azt a mostani szovjet vezetőség magatartása dönti el.
Ha valaha is Moszkva érdekében állott, hogy a keleteurópai fejlődést
ne gátolja, akkor most aztán igazán érdeke, hogy az egykor szabad és
független népek minél előbb és főleg minél simábban nyerjék vissza a
szabadságukat. A Szovjetunió stratégiai helyzete kísértetiesen hasonlít a
Harmadik Birodaloméhoz és Moszkva sem folytathat kétfrontos küzdelmet. Kína nyomása nem csökkent, jó viszonyukat csak az egyik fél megadása állíthatná helyre, Pekingnek vagy Moszkvának el kellene ismerni a
másik vezetését, de ekkora áldozatra egyszerűen képtelenek. Vetélkedésükbe olyan elemek csúsztak és az olyan méreteket öltött, amit jóelőre
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nem láttak; még a legkedvezőbb esetben is csak a békés együttélés lenini
elvét tehetik próbára – kommunizmus és kommunizmus között. . .
Két kérdésben rövidesen döntő elhatározásra kell jutni a szűkebb vagy
tágabb moszkvai pártvezetőségnek: egyik a szovjet hatalom váltásainak
megnyugtató rendezése, a másik, nyugati kapcsolataik stratégiai átértékelése. Mindkettő a kommunizmus fundamentális problémája, éppen ezért
egész gondolkodásukban és politikájukban alapvető változásokat kellene
véghez vinni. Amíg tartják magukat ahhoz az idejétmúlt nézethez, hogy a
szovjet hatalom a proletariátus diktatúrája, a vezetés nem demokratizálható, s amíg a vezetés nem demokratizálható, a változásokat sem lehet alkotmányosan megejteni. Amint kiküszöbölik a hatalom öröklésében szinte törvényszerűen jelentkező csomópontokat (a párt és az államvezetés
megosztása vagy összpontosítása), megnyitották a szovjet demokrácia
kifejlődésének útját, ami nagyban hozzásegítheti őket ahhoz is, hogy a
Nyugattal őszintén és becsületesen megegyezésre jussanak. Könnyű
Hruscsov rovására írni a rendszer szerkezeti fogyatékosságait, a bűnbak–
politika azonban mindig újabb áldozatokat követel, s ha nem változtatnak
a szovjet hatalom mechanizmusán, akkor a legjobb szándékú vezetőség
sem kerülheti cl a sorsát. Ettől eltekintve, az ismétlődő tragikus váltások
egyre rosszabb színben tüntetik fel őket. Alig foglalta el helyét az új vezetőség, a világsajtóban már találgatni kezdték, hogy ki üti ki a másikat és a
győztes kivel találja szemben magát a feltörő bürokraták vagy technokraták közül.
Amikor Hruscsov 1957-ben a politbüróban alul maradt, átvitte a küzdelmet a központi vezetőségbe, ahol többségben volt. Most hiába hivatkozott arra, hogy a központi vezetőségtől kapta a megbízatást, mint első
titkár, már kész megoldással várták és a pártkongresszushoz csak azért
nem tudott fellebbezni, mert ezt a lépést a kommunista alkotmány még
nem biztosítja. A következő összecsapásnál talán majd tovább szélesedik
a küzdőtér, ami azért is érdekes lesz, mert szovjet változatban is beigazolódhat, hogy minden demokratikus fejlődés megteremti a maga alkotmányát és biztosítására életre hívja a szükséges intézményeket. Nem okvetlenül szükséges az angolszász demokrácia szakaszait végigvenni, hogy
egy társadalom beérjen a demokráciába.
Lenin óta a szovjet kommunisták a nemzetközi érintkezés nyugalmasabb szakaszait megtévesztő fogalommal illetik: „békés együttélés”. Ez a
kifejezés csak az utóbbi időkben csiszolódott stílusossá, sokáig nyelvtöréssel párosult, „békés egymás mellett való élés”, majd javítottabb kiadásban, a „békés egymás mellett élés politikája” kifejezés formájában.
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Legújabb változatában sem fejez ki negatívumot, mint eredeti használatában: ha nincs háború, az egész világ a békés együttélést gyakorolja. Doktrínát ebből csak egy olyan rendszer formálhat, amelynek kétértelműség a
védjegye. A „békés egymás mellett élés” meghirdetett politikája nem zárja ki a helyi vagy a gyarmati „felszabadító” háborúkat, mint ahogy forgalomba kerülésével egyidejűleg érte el legnagyobb intenzitását a Szovjetunió felforgató tevékenysége. A döntő fordulat majd akkor áll be Kelet és
Nyugat viszonyában, amikor Moszkva a „békés együttélés” hangoztatását
felcseréli a „békés együttműködés” politikájával. A békés együttélés a
status quo fenntartásának álcázása, a békés együttműködés viszont hajlandóságot tételez fel a kelet–nyugati ellentétek közös felmérésére és a
felhalmozódott problémák jóakaratú kezelésére, esetleg megoldására.
Nyugaton, elsősorban az Egyesült Államokban, komolyan vették
Hruscsov békefelhívásait, mint a Szovjetunió józanságának és felelősségének bizonyítékát. íme, ők is tisztában vannak egy atomháború várható
következményeivel! Bécsi találkozójukon Hruscsov félreértette Kennedy
elnök közvetlenebb magatartását és az Egyesült Államok gyengeségének
jelét látta abban, hogy Washington valamiféle modus vivendit keres, de a
kubai rakéta–válság rádöbbentette a veszély igazi méreteire és kiszámíthatatlan nagyságára. Mivel akkor még nem volt megbízható interkontinentális rakétájuk, Hruscsov felújította a klasszikus harcmodort: ha rövid
a kardod, toldd meg egy lépéssel! Kubából középtávú rakétákkal is sakkban tarthatták volna az Egyesült Államokat, zsarolhatták volna Washingtont, ha idejében nem leplezik le ezt az otromba és felelőtlen turpisságot.
Kennedy már–már nyúlt a kapcsoló után, hogy a Szovjetunióra zúdítsa az
Egyesült Államok fölényes atomhatalmát, amikor Hruscsov váratlanul
beadta a derekát, de a visszavonulását úgy rendezték meg, hogy katasztrofális tekintély–veszteség ne érje. A szovjet kapitányok engedelmesen felemelték a rakétákat borító ponyvát, amikor az ellenőrző amerikai hadihajók ágyúcsövei alá értek: azokban a drámai pillanatokban nem volt kétséges, hogy kié a nagyobb katonai hatalom. Hruscsov idejében nem is került
sor a hot line használatára, Kínával a hátában ő már átbillentette a békés
együttélést az együttműködés területére. Utódai hangsúlyozzák, hogy
folytatni akarják Hruscsov külpolitikáját, ami az adott nemzetközi helyzetben pozitív együttműködéssé fejlődhet. A Szovjetunió biztonságát már
nem szolgálják az orosz stratégia hagyományos elemei mint a tér, a tél és
az idő vagy a szerencsésen mindig kéznél lévő szövetségi rendszerek,
nemzetközi intrikák.
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Az októberi moszkvai változások mintha beleillenének abba a folyamatba, amelyet a legfontosabb politikai központokban kikristályosodott
nézetek és végrehajtott döntések indítottak el egy új világrend kialakítására. Nyugat–Németországban reálisabban és rugalmasabban keresik a változatlanul legégetőbb és legsürgetőbb európai kérdés, a német egység
megteremtésének lehetőségeit és módjait, mint Adenauer alatt. Angliában
ugyanaznap kapott mandátumot a munkáspárt, amikor Hruscsov rákényszerült a lemondásra: egy munkáskormánytól nem kell félni Moszkvában.
Az Egyesült Államokban óriási többséggel választották meg a Kennedy
örökébe lépett Lyndon B, Johnson elnököt további négy évre. Barry
Goldwater pedig hiába ijesztgetett a kommunizmussal, és hiába ígérte,
hogy ő a „választás” (choice), és nem a „visszhang”, a szavazók inkább
tőle hallották a visszhangot, az üres, elkopott frázisok kongatását, és
Johnsont választották, aki a kommunista táboron belüli fejleményeket
helyesen ítéli meg, és a változásokat összefüggéseikben értékeli ki, hogy
hídverő politikájának biztos alapot teremtsen. Az új japán miniszterelnök
Japán rangjához és hatalmához igazítja politikáját, amivel új hang és új
tényező jelentkezett Ázsiában Kína pozíciójának ellensúlyozására. Mindezek a Szovjetunió szempontjából is kedvező jelenségek, a külön útra tért
De Gaulle elképzelései meg éppenséggel a hagyományos orosz orientálódás vonalába esnek, s a Párizs— Moszkva tengely hamarább megvalósulhat, mint hinnők. Ha Hruscsov leváltását úgy értelmezhetjük, amire
Moszkvában céloztak (hogy a szeszélyesebb egyszemélyi vezetésről átváltottak az intézményesbb módszerekre és az átgondoltabb politikára),
akkor a Szovjetunió könnyen döntő tényezője lehet egy olyan világrend
megteremtésének, amelyben nagyobb biztonságot találhat az erőltetett
jelenlegi státus quónál.
Amióta Peking elragadta a nemzetközi felforgató politika zászlaját
Moszkvától, a Szovjetunió nem nagyon érdekelt a földalatti munkában, az
„igazságos háborúkhoz” sem nyújt tényleges katonai segítséget. Szuezzel
kapcsolatban csak fenyegetődzött, az amerikaiak libanoni akcióját eltűrte,
Ciprus meg alig érdekli, pedig egy ilyen lehetőséget a múltban nem hagyott volna kihasználatlanul. A nyugati nagyhatalmak és a Szovjetunió
közötti vitás kérdések leszűkültek a német egységre és Kelet–Európa státusára. A német egység megoldhatatlan feladatnak látszik. A Nyugatnak
sohasem volt kikristályosodott kelet–európai politikája, háború alatti és
utáni elkötelezettségei azonban kötik; semmiképpen sem fogadhatja el a
szovjet uralmat és a kelet–európai népekre rákényszerített kommunista
rendszereket véglegesnek. Johnson elnök azért akar hidat verni a szaka931

dék fölött, hogy a nyugtalankodó népek visszatérhessenek az európai
(nyugati) közösségbe, s nem azért, hogy a Nyugat azon vonuljon fel a
Szovjetunió ellen.
A magyarországi kommunisták ezt a hídverési kísérletet teljesen félreértik, és úgy magyarázzák, mintha a Nyugat (az Egyesült Államok) át
akarná rántani Kelet–Európát hídfőnek a Szovjetunió ellen. Valószínűleg
ebben a félreértésben leli magyarázatát Kádár megváltozott magatartása
is, aki néhány hónapja valamitől megriadhatott és visszakozott. A Hazafias Népfront márciusi kongresszusán magabiztosan még arról beszélt,
hogy Kelet–Nyugat közeledésében, a fokozódó külkereskedelemben és a
turistaforgalomban, a kulturális csereprogramban és általában a két rendszer összehasonlításában rejlő kockázatot vállalják. Politikája tömegbázisát is szélesíteni akarta; Kállai Gyula bejelentette a választójog reformját,
az 1957-es lengyel példát követve két vagy több jelölt indulásának biztosításával. A nyár közepén pedig a magabiztos hang helyt adott az „imperialisták” felerősödött szapulásának, kihívásának: maga Kádár, az ideológusai, a miniszterei és sajtója únos–untalan azt bizonygatják, hogy a
„nyugati imperialisták” áttértek a felszabadítási politikáról a „fellazítási”
politikára, „beavatkozás” helyett „behatolás” a taktikájuk, és azt ők viszszautasítják. Ugyanakkor Hruscsov oldalán felsorakoztak Peking ellen, a
kétfrontos küzdelemből Magyarország sem akart kimaradni. . .
Legjobb és legmegértőbb barátját, pártfogóját és legfontosabb támaszát
vesztette el Kádár János Hruscsovban, akihez hűségét feltehetően azzal
juttatta kifejezésre, hogy nem akart a bajaiba és problémáiba mind jobban
belegabalyodó szovjet vezetőnek még több gondot okozni. Ha valóban ez
a szándék vezette, akkor érthető és bizonyos fokig menthető a tartózkodása és visszakozása, ami egybe esett a románok washingtoni tárgyalásaival
és megállapodásaival. Október közepe óta nem köti a hálája, sem a kommunista betyárbecsület, de úgy látszik, nem tud mit kezdeni hirtelen viszszanyert szabadságával.
Előbbre Magyarország csak úgy juthatna, a Kádár nevével összeforrt
biztató fejlődést jó irányban csak úgy folytathatná, ha minél előbb felszámolnák a kommunizmus ósdiságait. A kommunisták önmagukat csapják be, amikor a rendszert még mindig „forradalmi munkás–paraszt kormánynak” nevezik, mert ez ma már nem forradalmi ( az indulásnál is inkább ellenforradalmi volt), a munkásság nem a hatalom letéteményese, de
még csak a szimbóluma sem, a parasztság meg egyszerűen nincs, az oktalan és kegyetlen kollektivizálás következtében felőrlődött. Kádár legfőbb
támasztéka a huszadik század legértékesebb produktuma, a bürokrácia és
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a technokrácia. A proletárszármazás vagy a mozgalmi múlt többé nem
számít, a munkások riadtan és csalódottan kérdezik, hogy még mindig ők
vezetnek? Nem, ezt jól tudják, s arrafelé mutogatnak, ahol az új osztály a
régi uralkodó osztályokat meghazudtoló jómódban és elzárkózottságban
él. Annyira nem akarunk igazságtalanok lenni egyikükhöz sem, hogy a
Kádár–rendszert vörös Horthy–rezsimnek nevezzük, de sajátos ez a látszat, s a nép megint alul van.
Szerte a szovjet táborban a szakértők az ipari termelés racionalitását
sürgetik, ami könnyen felszínre emelheti a rejtett munkanélküliséget, s
akkor a „munkáshatalom” a saját elégedetlenségével találhatja szembe
magát. Magyarországon a munka termelékenysége fele a nyugat–
németországinak; egy olyan nyugatnémet acélvállalat, melynek a kapacitása egyenlő a teljes állami magyar acéliparéval, fele annyi munkással
kétszer annyi acélt termel, mint Magyarország. Egy amerikai bányász
teljesítménye tízszerese a magyar bányászénak. Exportra dolgozó vállalatok rendszeresen alkalmaznak magasképzettségű maszekokat áruik minőségének feljavítására. A magyar ipari munkásság egyharmada, ez a hivatalos adat, tipeg–topog a gyárakban, a nyersanyagot vagy a készgyártmányokat tologatja, vagy egyszerűen nem csinál semmit. A termelőszövetkezetek tagsága megosztja munkaidejét a háztáji, a közös és a kinti vállalkozások között. Minden tagnak van (1) háza és háztája, az istálló, a
magtár, a kiskert és a gazdasági udvar, (2) háztáji gazdasága, az a fél–
egyholdnyi terület, amit minden évben a határ más és más részében mérnek ki, mint egykor a cselédek szegődményes földjeit és (3) két–három
hold részes kukoricája vagy cukorrépája a közösből, ahol bevezették az
agyondicsért nádudvari rendszert, ami az egykori uradalmi harmados
vagy feles mívelés felújítása. A tagság egyharmada túl van a munkaképes
koron, egynegyede sohasem vesz részt a közös munkában, csak azért marad bent, hogy joga legyen a háztájihoz. Akik rendesen és szorgalmasan
dolgoznak, azoknak sem elég a járandóság. Egymás után létesítik a termelőszövetkezetek a segédipari üzemeket; kavicsot termelnek ki, csatornát
tisztítanak, kontárkodnak, a benzinkutakat festik és batyuznak.
Ez lenne a szocialista társadalom? A szocialista parasztság és mezőgazdaság? A paradicsom tornáca?
Magyarország nagyon helyesen felelevenítette és ápolja hagyományos
barátságát Lengyelországgal, de Gomulka már nem az, aki 1956–57-ben
volt, csúszik visszafelé és mind kiábrándítóbban viselkedik: Kádár vele
nem jut messzire. Ha már nem tudják a saját „központjukat” megteremteni, a Kádár–garnitúra ideológiailag szégyenletesen gyenge, akkor a sok út
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közül a szocializmushoz a legpragmatikusabbat, a jugoszláv utat választhatnák, ami biztonságosan kivezetné őket a kommunizmus labirintusaiból. A jugoszláv útkeresés két irányban ért el jelentős eredményeket: politikailag a parlamentarizmushoz, gazdaságilag a szabad piacmechanizmushoz közelednek. A jugoszlávok elsőnek tagadták a „vezető párt” és a
„vezető állam” elvét, amivel Moszkvát is, Pekinget is elutasították mint a
kommunizmus egyetlen központját. Vallják és gyakorolják a
policentrizmust, vagyis azt az elvet, hogy minden párt és állam a maga
módján lehessen kommunista vagy szocialista. Ez a tétel feltartóztathatatlanul elvezetett annak a felismeréséig, hogy akkor a kommunista vagy
szocialista államokban a párt sem lehet a politikai hatalom egyetlen tényezője. Kihívták a párt monopolisztikus hatalmát is, az általános decentralizálásban azonban szükségét látták egy olyan központnak, amely a szabályokat, a törvényeket megteremti, de az is csak egyetemes képviselettel,
ami nem más, mint a parlament.
Hasonló változáson ment keresztül a tervgazdálkodásról vallott felfogásuk is: decentralizálták a termelést, a vállalatokat munkástanácsok vezetése alá helyezték és az eredményesség érdekében megengedték a versengést. Már nem a központi hivatal szabja meg, hogy egy gyár mit termeljen, a félgyártmányait melyik gyárnak adja további feldolgozásra,
vagy a készgyártmányait milyen áron dobja piacra: a vállalat vezetősége
dönti el, hogy mit termeljenek, a kapcsolataikat maguk építik ki és a
gyártmányaikat úgy értékesítik, ahogy tudják. Ebben a „szocialista piacrendszerben” a jobban szervezett és vezetett vállalat magasabb haszonkulccsal termel, a munkásai bérét folyamatosan emelheti, míg a rosszabbul vezetett vállalat lemarad, a munkásság kevesebbet keres, s ha elégedetlensége nem szorítja rá a vezetőséget a modernebb termelésre, akkor
elnézik, vagy éppenséggel bátorítják, hogy sztrájkoljon, amit ők „munkabeszüntetésnek” neveznek.
Ez a fejlődés több önállóságot biztosít a vállalatvezetőnek, de a felelőssége is nagyobb, ellentétben a régimódi felfogással és magatartással,
amikor hierarchikus függőségben mindenki bürokratikusan és csak utasításra cselekedett. A kommunizmusban ma ez a két felfogás ütközik: az
egyik szeréti, megbecsüli és ki tudja használni a felelősségét, a másik
visszasírja a vezető párt és a vezető állam fénykorát, amikor helyette gondolkodtak és terveztek.
Jugoszláviában másfél–két év óta érdekes filozófiai forradalom zajlik,
főleg az egyetemi tanárok körében, amit éppen ezért veszélytelenebbül a
„professzorok forradalmának” neveznek. A vita a dubrovniki nemzetközi
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szimpóziummal (1963. június 19–22) indult el, amelynek témája a „mai
ember” volt, majd „Marx és a mai világ” címmel december 17 és 22 között Belgrádban folytatódott. 1964. január 29-én a jugoszláv ifjúsági szervezetek közös plénuma, február 11–12-én pedig a jugoszláv kommunista
párt központi bizottsága rendezett ideológiai vitát, de különböző tervezetekben is kifejeződtek az új nézetek, legelsősorban a jugoszláv parlament
elnökének, Edward Kardjelnek munkájában a „szövetséges nemzetgyűlés
szervezési és munkamódszereiről”. A jugoszláv kommunista párt központi bizottsága nagyfontosságú március 16-i ülésén a gazdasági „alapirányításról” hozott határozatokat, a szövetségi nemzetgyűlés május 20-i határozata pedig a „szocialista piacrendszert” vezette be.
A jugoszláv kommunisták felszabadították magukat Marx és Lenin befolyása alól, azzal a logikus indoklással, hogy a kommunizmus nagy
teorétikusainak és ideológusainak megfigyelései és tanításai koruk ismereteire támaszkodtak, azokból a mai komplikált világra helyes következtetéseket vonni nem lehet. Tanításaikat elvetették, dogmáik helyett csupán a
módszereiket alkalmazzák a mai társadalmi és gazdasági jelenségek kiértékelésére. Predrag Varnicki, a zágrábi egyetem tanára a „Marxizmus
története” című munkájában azt állítja, hogy az oroszok is, a kínaiak is
dogmatikusok, mert Leninből keresnek megfelelő idézeteket saját igazuk
és a másik fél tévedéseinek bebizonyítására, holott Lenin előre nem láthatta a mai helyzetet. Varnicki szerint a szovjet filozófusok és
teorétikusok annyira konfúzusak, hogy „még akkor is tévednek, amikor
formálisan igazuk van”. Akár a dogmatikusokat, akár a revizionistákat
támadják, az oroszok mindig rossz nyomot követnek, mert maga az „esetlen szovjet ideológiai masinéria” is mindkettőben elmarasztalható. A
marxizmus lényege, hogy az embernek szabadnak kell lenni, de a „dogmatikusok”, az „opportunisták” és az „apologetikusok” valamennyien
összeütközésbe kerülnek ezzel a nézettel, a szocialista fejlődés automatizmusában meg az ember méltósága a különböző „organizációk” áldozatául esett. A jugoszláv professzorok a személyi kultusz helyett a „mindenki kultuszát” hirdetik, az emberi méltóság biztosítása a céljuk. Marx
nem gondolt végleges proletárdiktatúrára, ő az állam elhalásával akarta a
társadalmat a saját urává tenni, az „omnipotens állam” éppen ezért nem
képes a dogmatizmus elleni harc főereje lenni. Egy másik egyetemi tanár,
Anton Vratusa azt hirdeti, hogy „mi nemcsak az állam, de minden monopolisztikus hatalom, így a párt elhalása mellett is vagyunk” (New York
Times, 1964. március 10).

935

A jugoszláv professzorok túlzott jelentőséget tulajdonítanak a munkástanácsoknak, bár azt már megállapították, hogy „indirekt” demokráciát
képviselnek. De akkor mi a „direkt” demokrácia? Jovan Gyorgyevics azt
hiszi, hogy az „igazság felderítése” az ember legfőbb célja és „ebben a
kutatásban” mindenkinek részt kell venni. A teljes igazság még a szocializmusban sem érvényesül, de „útban van”, ahhoz azonban, hogy az „abszolút igazságot” megtalálják, „új technikára” van szükség, vagyis lehetővé kell tenni, hogy mindenki résztvegyen az igazság kutatásában (és a
döntések meghozatalában). „Résztvevő” vagy „utasitási” uralom, ez a
kérdés veleje. Gyorgyevics tanár úgy gondolja, hogy ők a munkástanácsokkal a legjobb megoldást képviselik a nyugati parlamentáris és a keleti
(szovjet–kínai) bürokratizmussal szemben. Az államfő a nyugati többpártrendszerben igyekszik „semleges” lenni, a kommunista bürokráciában
elismert vezető és megfellebbezhetetlen döntőbíró; az ideális az lenne, ha
az elnök csak elősegítené a különböző vélemények tisztázását, intellektuálisan és technikailag.
Gyorgyevics tanár, Kardelj tanítványa és követője pedig a parlament
reformjáról készített jelentésében azt fejtegeti, hogy a háborúban és a háború után minden hatalom a központi bizottságban koncentrálódott és a
párt befolyásolta a képviselők törvényhozó munkáját. Erre ma már nincs
szükség, mert a szocializmus célja nem a mindenható állam, hanem a szabad és szociális lelkiismeretű ember. Az általános politikai érdekek mellett az egyéni érdekeket is képviselni kell, aminek formája a direkt demokrácia, másszóval a parlamentáris demokrácia. Kardelj azt ajánlja,
hogy az újtipusú jugoszláv képviselő ne legyen „se a régi, klasszikus polgári fajta, de ne legyen bürokrata (manager) és technokrata típusú se . .. A
képviselő nemcsak a kerületét képviseli, hanem az egész országot is,
minden intézményével és relációival egyetemben”.
Jugoszlávia még mindig egy kommunista államszövetség, de a jugoszláv kommunisták a gondolkodásukkal és tervezgetéseikkel, merész kísérleteikkel legalább öt–tíz évvel előbbre járnak, mint a szovjet tábor.
Gyilaszt bebörtönözték, amiért a többi közt a kétpártrendszert sürgette a
szocializmusban, aminek a követelése még nem általános, de a lehetősége
a viták során már felmerült. Ha a fejlődésében és a toleranciájában a
Szovjetunió idáig eljutna, akkor Magyarország a többi népköztársasággal
egyetemben szabaddá válhatnék.
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HANÁK TIBOR
Ideológiai vitairat 356
Heller Ágnes: A morál szociológiája vagy a szociológia morálja. Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1964, 149 lap.
Heller Ágnes marxista filozófus tíz évvel ezelőtt vonta magára először a
figyelmet. Önmagában az a tény, hogy Lukács György tanítványai és
pártfogoltjai közé tartozott, kiemelte a marxista ideológia propagátorai
közül. 1955 elején megvédett kandidátusi értekezése, mely 1956-ban
„Csernisevszkij etikai nézetei” címmel jelent meg, az emberséges élet
utáni vágy filozófiai kifejezése, mérsékelten antidogmatikus modorban.
Ez a könyv a magyar forradalmat megelőző szellemi erjedés dokumentuma, még akkor is, ha eddig nem mint ilyet tartották számon. A Petőfi Kör
filozófiai vitáján Heller Ágnes a filozófiai élet szervezeti elégtelenségét
tette szóvá, majd pedig a József Attila Szabadegyetemen előadást tartott
az addig agyonhallgatott Kosztolányi Dezsőről. „Az erkölcsi normák
felbomlásá”-ban (1957) Kosztolányi költészetének etikai problémáival
foglalkozik. A forradalom után meginduló Magyar Filozófiai Szemle
szerkesztője lesz, de neve lekerül a folyóiratról, amikor Lukács és tanítványai ellen megindul a kampány. A támadások Heller Ágnest közvetlen
formában 1959-ben érik el.
A hivatalosan kijelölt botránykő: Heller egyetemi jegyzete, „Bevezetés
az általános etikába”. A következmény: elbocsátás a budapesti tudományegyetem kötelékéből. A publikálási lehetőségtől nem fosztották meg. írásai éveken át irodalmi és ismeretterjesztő folyóiratokban jelentek meg. A
Magyar Filozófiai Szemle 1957 óta először az idén közölt tőle tanulmányt. A szerkesztői megjegyzés szerint Heller Ágnes jelenleg a MTA
Szociológiai Csoportjának tudományos munkatársa, tehát egyelőre a filozófia peremvidékére szorult.
Új könyve: A morál szociológiája vagy a szociológia morálja csalódást okozott. Hogy a forradalom előtt megkezdett utat nem járhatja, belátom. Csalódásomat tehát nem ideológiai és politikai várakozások be nem
váltása okozta, hanem az, hogy Heller Ágnes egy hányavetiségre csábító
műfajt méltónak tartott önmagához. Brosúra külsejű könyve ui. ideológiai
vitairat. Címe félrevezető és zavaros. Félrevezető, mert a könyv nem a
morál szociológiáját tartalmazza, s zavaros, mert a „szociológia morálja”
356
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nem több, mint a hangzatosság kedvéért szerencsétlenül összeerőltetett
két szó.
A „szociológia morálja” Hellernél azt akarja bemutatni, milyen erkölcsi magatartást tanúsít a szociológia, holott nyilván nem tanúsít semmilyet se, tekintve, hogy a tudomány nem erkölcshordozó és erkölcsvalósító
lény. Morálja a tudósnak van, nem a tudománynak. S ha elfogadnék is az
átvitt értelem pongyolaságát, még mindig zavaró marad a címben a
„vagy” kötőszó, melynek révén a morál szociológiáját és a szociológia
morálját szinonimának is fel lehet fogni. Hogy az írónő mégis ezt a címet
választotta, előre jelzi, hogy könyvét nem szánta tudományos műnek. A
„szociológia morálja” kifejezés arra utal, hogy Heller Ágnes saját erkölcsi
és ideológiai felfogása alapján törvényt kíván ülni a nyugati, nevezetesen
az amerikai szociológusok és pszichológusok egy csoportja fölött.
A bevezetőben előre jelzi, hogy nem foglalkozik sem az empirikus
szociológiával, sem az amerikai gazdasági és társadalmi rend nyílt védelmezőivel. Kutatásait azokra szűkíti, akik nem kerülik ki a társadalmi
és etikai problémákat, s akik „többé–kevésbé” kritikailag állnak szemben
az amerikai imperializmussal” (8. 1.). Kik ezek a tudósok? Erich Fromm,
David Riesmann, William H. White, C. Wright Mills, Karen Horney és
Theodor H. Newcomb. Főképp azonban csak Fromm Fear from freedom
(Félelem a szabadságtól), Riesmann The lonely crowd (A magányos tömeg) és Mills Power elit (Uralkodó elit) című könyvét bírálja, meglehetősen csapongó stílusban és elmosódó tagolású gondolatmenetekben. Kritikája abban a megállapításban összegeződik, hogy ezek a könyvek ugyan
sok érdekes és elmarasztaló észrevételt gyűjtöttek össze a mai amerikai
életformáról, a jólét felületi csillogásairól, a tömegek erkölcsi tehetetlenségéről, de konklúzióik naivak és utópiába torkolódnak. Riesmann és
Mills szerint autonóm emberekre van szükség; nevelői munkával és a
szociológusok működésének fokozásával kell kialakítani a tudatos, kezdeményező és felelősségteljes embert. Heller Ágnes ezt a programot minősíti utópiának. Lényegében tehát a moralizálást, a morális szempontok
túlhangsúlyozását veti az amerikai szociológusok szemére, vagyis azt,
amivel a pártfilozófusok őt vádolták négy–öt évvel ezelőtt.
A régi Hellerből ebben a lapszéljegyzet és olvasónapló jellegű könyvében is megmaradt az egyén kibontakozásának és érdekeinek szóló ügybuzgó humanitás. Az egyéni értékek megbecsülésének társadalmi előfeltételeit kutatja, és úgy véli, hogy az amerikai viszonyok közt ezek a feltételek nincsenek biztosítva. Miért? Milyenek ezek a viszonyok?
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Heller Ágnes nem szűkölködik a leírásokkal, az amerikai állapotok
elemzésével, csakhogy a példák jó része a szovjet és a mai magyar viszonyokra is illik, sőt azokra némelykor jobban illik. Amit például a munkaviszonyok gépesítésének következményeiről, a munkás személytelenné
válásáról és a munka egyhangúságáról ír, nem a kapitalista rend sajátsága,
hanem az ipari technizálódás velejárója.
„Ebben a rendszerben – olvassuk a 31-ik lapon – fel sem lehet vetni a
felelősség kérdését. Hiszen senki sem felelős. S ez a teljes felelőtlenség
éppen a teljes szervezettség korrelatívája. Az egyik csavar a másiktól kapja a 'parancsot', a másik a harmadiktól, s így megy ez a végtelenségig.”
A megfigyelés felületes és épp ezért, ha nem tudnók, hogy a szerző
marxista, azt is hihetnők, hogy ebben az idézetben a szovjet rendszer leírásáról van szó. Ugyanez áll a látszatdemokráciára, az emberek fásultságára, az állások betöltésének szempontjaira, a létbizonytalanságra és a
fogyasztás kiszolgálására vonatkozó megállapításaira. A fogyasztás túlhajtásait más oldalról kellett volna megközelítenie, mert példái a népi
demokratikus állam hátán is csattannak:
„A gyufacímkéket gyártják, hogy az emberek gyűjtsék, a papírszalvétákat nyomják, hogy az emberek gyűjtsék, a bélyegsorozatok kiadásánál
tekintettel vannak a gyűjtőkre, rádió és televízió műsorokat szerveznek a
különböző hobbykról” stb. (45. 1.).
És talán Magyarországról nem mondható el az, amit Amerikának címzett: „a biztonságra való áhítozás nem csodálható egy olyan országban,
melyet még mindig a létbizonytalanság jellemez”? (64. 1.)
Heller Ágnes leírásai néhány helyen bántóan irányzatosak és átlátszóak. Mivel a mai Amerika egyik fő jellemvonásának a fogyasztást tartja,
még a polgár szabadidejét is így jellemzi: „Elfogyasztja az aznapi szerelmet – a kötelező virággal, bárral, autókirándulással –, az aznapi detektívregényt, – a kölcsönzési díjjal – az aznapi adagot a 'férjek iskolájából' – a
tandíjjal” (41. 1.), holott ha már kedve van az általánosításokhoz, azt is
írhatta volna, hogy az amerikai polgár szívesen olvas detektívregényt,
szeret autózni, bárba járni, virágot adni kedvesének stb. Csakhogy ez
esetben ártatlan közhellyé egyszerűsödnék megállapítása. Szóhasználatával épp azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha valami speciális amerikai
kificamodást fedezett volna fel.
Hasonló csúsztatásra bukkanunk az 59. lapon is. Előzőleg irodalmi
példákkal próbálta bemutatni a konformista magatartást, majd szónokias
fordulattal ezt kérdi: „És a tudomány?” Hogy az amerikai tudományt is
konformizmussal vádolhassa, a Kinsey–riportokra hivatkozik. Beismeri
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ugyan, hogy ez a „kommersz tudomány” terméke, a bekezdés elejére tűzött kérdés témaváltó funkciója azonban megmaradt, és az olvasóban azt
a benyomást kelti, hogy a Kinsey–riportok a tudományos irodalom körébe
tartoznak. Ha az írónő mértéktartó akart volna lenni, kérdését így fogalmazhatta volna meg: és a riportok? és a féltudományos (ismeretterjesztő)
műfajok? stb.
Heller Ágnes új könyvének nemcsak érvelései gyengék, de elnagyolt
fogalmazása is, sőt némely kifejezése a Rákosi–Révai korszak nyelvi éktelenségei közé illik. Sajnálom, hogy ezt Heller Ágnessel kapcsolatban is
szóvá kell tennem. Mi szükség van arra, hogy Erich Fromm gondolatait a
szeretetről „ömlengésnek”, a népszerűsítő írókat a „sematizálók
siserehadának”, C. G. Jungot „felületes és lapos gondolkodónak” nevezze? Nem vet rá jó fényt, ha Riesmannról azt írja, hogy „csak szánalmasan
dadogni tud”, Millsről pedig, hogy „nevetséges megoldáshoz jut”.
Heller Ágnest az amerikai szerzők műveiből jobbára az érdekli, amit a
maga meggyőződése alapján kifogásolhatónak talál. Ez részben természetes is. Nem várhatjuk el tőle, hogy bírálataiban a marxista ideológiát mellőzze, Amerikát pedig megdicsőítse. „A morál szociológiája” azért okoz
csalódást, mert nem éri el a szerző eddigi igen figyelemre méltó működésének tudományos színvonalát.
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ALBERT PÁL
Egy parazita tanregény 357
Szabó Magda: A Danaida; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1964.
Szabó Magda első regényei – Az őz és a Freskó – méltán keltettek feltűnést az irodalmi olvadás első éveiben. Szerzőjük, ha sikeréhez hozzájárult
az akkori idők irodalmi vákuuma is, tagadhatatlan erényekkel rendelkezett, s már–már formai megoldásaiban modernebb, Kaffka Margit-i tehetséget sejtetett. Az írónő azonban ígéreteit nem váltotta be, sőt, ahogy nőtt
a közönségsiker, s szaporodtak a hivatalos méltatások, egyre több és legtöbbször felesleges politikai és esztétikai engedményt tett. Új regénye, A
Danaida, amely az idei könyvnapra feltűnően magas, tizennégyezres példányszámban jelent meg, s amely többé–kevésbé a rendszer írónőjévé
avatta, ennek az írói hanyatlásnak szomorú bizonyítéka. A Pilátus egyenetlenebb, a Disznótor jelentéktelenebb mű volt, A Danaida viszont alighanem Szabó Magda leggyengébb, legbosszantóbb és legunalmasabb
könyve, amely még az újdonság erejével sem csábíthat. A Danaida parazita regény: szerzője a mások és saját maga készletén élősködik, egyhangú és bágyadt variációit az egyéb művekből jólismert és olykor lényegesen szerencsésebben feldolgozott témákból szövögeti. A Danaida főbb
elemeiben szinte szolgaian másolja a Pilátus-t; kispolgári és protestáns
hősnője itt is az alföldi mezővárosból indul, amelyben, hívhatják ezúttal
Mecsernek, nem nehéz Debrecenre ráismerni, hogy majd asszonyként a
„bűnös városban”, Budapesten ne találja helyét, s házassága felbomlása
után lelki békéjét újra vidéken lelje meg ... De vehetjük példának Szabó
Magda bármelyik eddigi regényét: félreértett asszonyokra, szerencsétlen
házasságokra, nevetséges apákra, pipogya férjekre elegendő előképet találhatunk.
A Danaida története egy 1960 körül írt hivatalos önéletrajz száraz és
óvatos mondatait fejti ki. Az önéletrajz szerzője Csándy Katalin
harmincötéves elvált asszony, budapesti kerületi könyvtáros, aki áthelyezését kéri valamelyik vidéki városba. A közönbös és félénk szövegből a
kötelesség áldozatának elrontott élete bontakozik ki. Anyja, a megkeseredett óvónő nemkívánt gyermekként bánt vele, apja, a gyámoltalan levéltáros soha nem értette meg igazán, s elárulta imádva szeretett bátyja is, aki
elmenekült a szülői ház fojtó légköréből. Az iskolában minden igyekezete
357
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ellenére csak engedelmes, de közepes képességű diáklánynak tekintették.
Szülővárosa egyetemén hiába kínálta fel szerelmét professzorának, a
rossz nyelvek hamar menekülésre kényszerítették. A háború után felköltözött Budapestre, s egy kerületi könyvtárban kapott állást. Felettese, egy
lelkes kommunista asszony, a Nőmozgalom munkása vette szárnya alá.
De alig kezdődött meg Katalin demokratikus és feminista nevelése, pártfogója a „személyi kultusz” áldozata lett. Házassága újabb kudarcok sorozata: férje, Simkó Elek, ez a pedáns és sznob, nagyképű és karrierista
gimnáziumi tanár, ez a finomkodó képzelt beteg csak személye mellé
rendelt házastársi alkalmazottnak tekintette, s első, halott felesége emlékével kínozta. S nem elég, hogy Katalin a Nők Iskolájában tanulhatta
évek során a keserű leckét, megjelenik a „betolakodó”, a hívatlan vendég
is: férje tanítványa, Klics Melinda. Katalin ezúttal is önkéntes áldozat, s
lelkesen foglalkozik a kis „vadóc” nevelésével. A melodráma mindenkinek szájaíze szerint végződik: Elek feleségül veszi a „vásott kölyköt”,
Katalin pedig lemond és vidékre költözik, hogy leveleiben innen lássa el
háztartási, tanácsokkal Melindát. A Danaida élete során áldozat maradt,
mindig csak mások eszköze, s mint a legendás királylányok, energiáját
hiába pazarolta, önfeláldozásának csak méltatlanok és hálátlanok látták
hasznát...
Szabó Magda új regényének mellékszereplői szinte kivétel nélkül az
irodalmi közhelyek kelléktárából valók, a kirívó esetekben pedig a melodráma és a naturalizmus panoptikumából. Hősnője azonban, ez a félénk
és gátlásos asszony, aki képtelen elemezni saját érzelmeit, s akit alig lehet
szóra bírni, az alaptalan bűntudatnak ez a szerencsétlen áldozata, akit álmaiban „halottai” és „szörnyei” kísértenek, még valamelyest érdekelhetné
az olvasót. Többé–kevésbé hitelesnek, ha nem feltétlenül újnak hatnak az
önéletrajzi elemeket tartalmazó részek is: ahol a vidéki lány helyzetéről,
az iskoláról vagy a házastársak viszonyáról van szó, az. emlékezés érzelemmel tölti fel a különben meglehetősen unalmas történetet.
A Danaida különösen gyenge azokban a részekben, ahol a szerző beavatkozik a történet menetébe, magyaráz vagy összefoglal. Lassú, részletező oldalai lehetnek olykor unalmasak, a gyorsabb ritmusú összekötő
bekezdések viszont majdnem mindig hamisak vagy suták.
A Danáidá-ban az előző műveknél is egyre inkább zavaróak a negédes,
szirupos bekezdések, egy–egy mondat mesterkélt naivitása, a
kicsinyítőképzők szapora használata. Szabó Magdának, hacsak a „szocialista Tutsek Anna” babérjaira nem pályázik, semmi szüksége sem lenne
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az érdekes fordulatokra, a tetetett infantilizmusra, hogy gyermekeit hitelesebbé, asszonyait szenzuálisabbá és gyengédebbé tegye.
A Danaida végül nyelvileg és formailag is Szabó Magda leggyengébb
művei közé tartozik. Képei itt–ott erőltetettek, egy–egy mondata hamisan
cseng, s a felesleges ismétlések a szerkesztő–erő lankadásáról árulkodnak.
Maga a kétsíkú elbeszélés is üres fogásnak tűnik: nem biztosítja a három
külön regény – a Gyermekkor, a Házasság, Melinda története – egységét,
s az emlékezés lámpájával sem világít mélyebbre a lelkekben.
Mindezek a gyengeségek, – utólag könnyű megállapítani –, látens állapotban jelen voltak az írónő előző műveiben is. A Danaidá-ban azonban
a szerző politikai tézise, amely erőszakot követ el a történet belső logikáján, mindezeket a hibákat a felszínre hozza.
A Dartaida politikailag torzító és pszichológiailag hamis mű. S ítéletünkben nem is azért marasztaljuk el Szabó Magdát, mert időnként engedelmesen, sőt túlságosan engedelmesen mondja fel az otthon manapság
járatos történelmi–politikai leckét, nem is azért, mert az 1956–os eseményeket egyszerűen elintézi azzal, hogy a lövöldözéstől félő hősnőjével
becsukatja az ablakot, hanem mert tézise érdekében lemond szereplői és
története valószerűségéről.
Az olvasó viszont, ha a korról alkotott ítélete nem teljesen azonos is a
szerzőjével, annyit még az „elkötelezett” regénytől is elvárhat, hogy legalább saját történetét ellentmondás nélkül bonyolítsa le. Ha pedig az esztétikától függetlenül az olvasó politikai–morális igazságérzete is közbe
kívánna szólni, akkor a magánéletben amúgyis áldozat Csándy Katalint
elvezetné a Történelem ítélőszéke elől, ahová szerzője állította, hiszen a
„bizonyos vetületeiben valóban eléggé irracionális” korszak, a személyi
kultusz „túlkapásaiért” mégsem elsősorban az apolitikus Katalinok a felelősek . . .
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GÖMÖRI GYÖRGY
Új lengyel könyvek 358
Wiktor Woroszylski: Sny pod sniegiem, Warszawa, PIW, 1963;
Artur Sandauer: Zapiski z martwego miasta, Warszawa, Czytelnik, 1963;
Jerzy Andrzejewski: Idzie skaczac po górach, Warszawa, PIW, 1964;
Marek Hlasko: Wszyscy byli odwróceni, Brudne czyny, Paris, Instytut
Literacki, 1964.
Öt könyv, négy regény és egy regényes önéletrajz – mind az ötöt érdemes
volt elolvasni, s talán érdemes a nyelv üvegfalán kívül rekedteknek a
könyvek üzenetéből valamit átközvetíteni. Nem állíthatom, hogy ezek az
utolsó évek lengyel könyvtermésének legjobb darabjai, de hozzám ezek
jutottak el, a legtöbb már baráti nógatással, hogy érdemes időt szánni rájuk, mert a jobbak közül valók. Utólag úgy látom, igazuk volt az ajánlóknak.
Wiktor Woroszylski regénye, amelynek magyar címe Álmok a hó alatt
lehetne, olyan könyv, amelyről a magyar olvasmányélményekkel feltöltött
ember mindjárt Jókaira asszociál (Szabadság a hó alatt) és képzettársítása
egyben–másban helyénvalónak is bizonyul. A regény Oroszországban
játszódik, a múlt században. Woroszylski kitűnően ismeri az orosz irodalmat (az ötvenes évek derekán négy évet töltött Moszkvában, a Gorkij
Intézetben kandidátusi címet szerzett) s ha valaki, ő biztosan jól választotta meg első regényének a témáját. Az Álmok a hó alatt Szaltikov–
Scsedrin életregénye. Scsedrin, akit Magyarországra sajnálatos módon – a
gumipitypangos–időkben 359 importáltak és próbáltak meghonosítani, sokkal érdekesebb és figyelemreméltóbb író, mint ahogy az orosz tankönyvek rávonatkozó fejezetéből látszott. Gogol után ő az egyetlen, aki nemcsak mer, tud is írni társadalmi szatírát. Híres regénye, az Egy város története (a várost történetesen Glupovnak, azaz Hülyékfalvának hívják) az
egész cári Oroszországot, annak is elsősorban „ázsiai elmaradottságát”,
tébolyitó bürokráciáját és csökönyös primitívségét állítja pellengérre. Ezt
a Glupovot igyekezett szétrobbantani Scsedrin egész életében, hol az irónia rejtett aknáival, hol a nyílt kritika röppentyűivel. Cikkeit a liberális
lapok közölték, amikor éppen közölhették. A múlt század politikában
358
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Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 6. számában.
A szovjet kokszagüz, másnéven gumipitypang, a magyar gumigyártást volt hivatva
fellendíteni. Bár ehhez a kérdéshez nem értek, így messziről úgy tűnik, mintha a gumipitypang megbukott volna Magyarországon.
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elkötelezettséget vállaló orosz írói állandó egyenlőtlen harcban álltak a
cenzúrával és a magát közvéleménynek kikiáltó hivatalos véleménnyel.
Scsedrin sorsa is ez volt – kilátástalan küzdelem a mindenható Hatalommal, amely tetszés szerint száműzheti, bebörtönözheti, vagy: kisajátíthatja
a reform–szándékú írót. Birkózás a csinovnyikokkal, a fogdmegekkel, a
bértollnokokkal, a hivatásos feljelentőkkel. Méghozzá olyan birkózás,
amelyben a szabályok csak az íróra kötelezők – nem az író, csupán a hatalom stílusa szabad. Talán nem kell külön hangsúlyoznunk, mi teszi
Woroszylski Scsedrin–interpretációját időszerűvé.
Woroszylski regénye nem a szokásos életrajzi regény, amiből kiderül,
hogy Michelangelo mit érzett, miután valamelyik szobrát befejezte, vagy
Petőfi milyen szavakkal tanácsolta el Szendrey Júliát a szivarozástól. Az
Álmok a hó alatt erénye a rövidség, a szűkszavúság – hiányzanak belőle a
hosszadalmas leírások és a művész magánéletét illusztráló közhelyes párbeszédek. Ehelyett Scsedrin halálos ágyán, képekben és víziókban újraéli
egész életét. Az epizódok filmszerű gyorsasággal peregnek, néha meg–
megugranak, máskor meg előre–hátra úsznak az időben. Ez a technika
egyrészt nagyobb figyelmet követel az olvasótól, másrészt lehetővé teszi
ugyanannak az epizódnak több oldalról való megvilágítását. Az említett
filmszerűséghez a szöveg szaggatottsága is hozzájárul. Itt Woroszylski
nyelvtani újításokkal kísérletezik: félmondatokkal jelez teljes gondolatokat, gyakran elhagyja a mondatból az állítmányt, hagyja, hogy az olvasó
maga egészítse ki a mondatot. Íme egy példa. így írja le Woroszylski az
orosz jobbágyság felszabadítását:
„Na, fejezzék már be végre, uraim, fakadt ki ingerülten az uralkodó.
A szerkesztőbizottság elnöke, Panin gróf (ez aztán a cápa!) jelentette,
hogy kész.
A cár aláírta és a kerületi őrszobákon előkészítették a pálcákat arra
az esetre, ha örömteli zavargások törnének ki.
1861. február 19-e, ez az a történelmi dátum, amelytől.
De zavargások, szomorúak, vagy örömteliek – nem, egyelőre egyáltalán nem.
Comme votre peuple est apathíque – így a meglepett külföldiek.
A paraszt nem tudta, hogy szabadság van.
És amikor megtudta, nem hitte el, hogy igazi.”
Az Álmok a hó alatt mai regény, de egyszersmind romantikus is. A
lengyel romantikus regény óriása, Stefan Zseromski, nagy szenvedéllyel
tudott írni a társadalmi és nemzeti elnyomás ritkított légterében fuldokló
lengyel intellektuel sorsáról – Woroszylski azonban vádbeszédét szándé945

kosan nem egy lengyellel, hanem egy liberális orosszal mondatja el. Puskin állítólag így sóhajtott fel a Holt lelkek olvasása után: „Milyen szomorú is ez a mi Oroszországunk!” Scsedrin megráz, elgondolkoztat – és nem
enyhíti a szomorúságot.
Artúr Sandauert eddig mint kitűnő kritikust ismertük – 1956-ban megjelent tanulmánykötetéről (Poeci trzech pokolen') megírták, hogy az viszszaállította a lengyel – szerintem ugyan csak a varsói – kritika becsületét.
Új könyve, a Feljegyzések a halott városból önéletrajz, de nem akármilyen. Két részből áll: az elsőt „autobiográfiának”, a másodikat
„parabiográfiának” nevezi. Az első rész a komoly önéletrajz – ebben a
szerző beszámol gyerekkoráról, lembergi egyetemi éveiről, továbbá a
német megszállás alatti hányattatásairól; a „parabiográfia”, hirtelen–
csinált szóval „önképzeletrajz”, pedig a szerző alteregójának vágyait és
konfliktusait jeleníti meg. Sandauer az önéletrajzi részben elmondja, ami
valóban megtörtént vele, az önképzeletrajzban pedig (gúnyoros,
önirónikus hangnemben) azt, ami megtörténhetett volna karikírozott
képmásával. Ezzel a frappáns ötlettel feloldja az önéletírás alapvető konvencióját és megkerüli az őszintétlenség veszélyét – a „parabiográfiá”ban mindent el lehet mondani, még a legnevetségesebb helyzeteket is le
lehet írni, anélkül, hogy az író kihívná maga ellen az exhibicionizmus
vádját.
Sandauer egy ellengyelesedett, az orthodox életformától elszakadt zsidó családból származik, apja szocialista és antiklerikális érzelmű, ő maga
egyetemi évei alatt bekapcsolódik az illegális kommunista mozgalomba.
Lembergben (azaz Lvovban) klasszika–filológiát tanul, s minthogy az
egyetemi szemináriumokon megkövetelik a latin nyelv állandó használatát, barátaival latinul tárgyalnak meg olyan időszerű témákat, mint például
az építőmunkások sztrájkját. Miután megkapta diplomáját, átköltözik
Krakkóba, s ott Bruno Schulz, a fiatalon elpusztult regényíró vezeti be a
helyi irodalmi körökbe. Sandauer egy baloldali írócsoporthoz csatlakozik.
1959-ben vagyunk – a kor zavaros, ellentmondásos légkörére talán a legjellemzőbb a következő eset: megtörtént, hogy egy Hitler–ellenes tömeggyűlés részvevői (ezesetben szélsőjobboldali csoportok) a német imperializmus elleni ünnepélyes tiltakozás után „zsidóverésben”, békés járókelők
megtámadásában élték ki fölös energiáikat. Értékes adat lehet ez a történésznek, aki a lengyel fasizmus karakterét elemzi.
Az „önképzeletrajz” érdekesebb az önéletrajznál – mélyebbre vág. A
fiatal Sandauer egyik főproblémája éppen az lehetett, amiről az
„önképzeletrajz” hőse vall. Vagyis, mennyiben lengyel az, aki zsidó
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származású, de lengyel anyanyelvű, mennyiben tekintheti magát lengyelnek és mennyiben zsidónak? A dilemma más természetű, mint például
Németországban volt, ahol a zsidóság túlnyomó többsége annyira asszimilálódott, hogy sokakat fájdalmas és érthetetlen sokként ért fajelméleti
alapon történt kiközösítésük. Galíciában még a két háború között is megmaradtak a gettók, s még az asszimilálódó zsidóság is a gettók árnyékában élt. Sandauer hősének (akit egyébként Mieczyslaw Rosenzweignek
hívnak, már maga a név is utal a kettősségre!) az a tragédiája, hogy hiába
igyekszik beolvadni a lengyelségbe, azonosulásának súlyos akadályai
vannak. Olyanok, mint a kisvárosi lengyel társadalom faji előítéletei – az
asszimiláns–újonnanjöttet ez a közösség eleve lekezeli, gyanakvással,
rosszindulatú értetlenséggel fogadja, másrészt viszont az asszimiláns reakciója – feltéve, ha nem akarja önbecsülését elveszteni – csak kedvezőtlen lehet erre a fogadtatásra. Az újonnanjött képtelen arra, hogy a közösség viselkedését és szabályait szó nélkül elfogadja, maradéktalanul magáévá tegye. Sandauer hőse mindent megtesz azért, hogy annak lássák, ami
lenni szeretne, de állandóan érzi a távolságot, ami őt az arisztokratikus,
híg–romantikus lengyel életfelfogástól elválasztja. Sandauer arra használja fel Rosenzweig alakját, hogy ezen keresztül (olyan mítoszromboló írótársaihoz hasonlóan, mint Witold Gombrowicz) rávilágítson a háborúelőtti lengyel dzsentriskedő polgári étosz abszurd tartalmára. Rosenzweig
érzi, csak akkor lehet igazán lengyel, ha elfogadja a lengyelség kollektív
mítoszát, s így kiált fel: „Most vagy soha! Elmítizálódni végre, ellengyelesedni!” Konfliktusa valójában csak a harminckilences szovjet megszállás idején éleződik ki, amikoris előnynek számít a lengyel állampolgárság
megtagadása. Bizonyos kényszerítő körülmények hatására Mieczyslaw
Rosenzweig is megteszi ezt a lépést – utána hazamegy és felpofozza magát a tükörben.
Sandauer különös önéletrajza nagyon lengyel; más országban, más körülmények között merőben mások az asszimiláció problémái.
Andrzejewski új regénye viszont akár franciául is íródhatott volna, hiszen
francia témáról szól, hangvétele is francia. De nem lehetetlen, ha lefordítják franciára, kiderül, hogy valahol mélyen mégiscsak alla polacca a rejtett ritmusa.
Jerzy Andrzejewskiről egy otthoni irodalomtörténész lapos, bárgyú
közhelyektől és tárgyi tévedésektől hemzsegő könyvében 360 a következőket írta: „nem éri be szép történetekkel, az új élet morális arculata izgatja,
360

Kovács Endre: A lengyel irodalom története, Gondolat, Budapest, 1960.
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és bátran néz szembe a kor mindennapi kérdéseivel”. Nagyon ostobának
kell lennie, aki ettől okosabb lesz. A nem–olyan–ostoba nagyközönség
azonban úgy tartja számon Andrzejewskit, mint a Hamu és gyémánt szerzőjét (a könyvét is, a forgatókönyvét is), akinek tanulságokban bővelkedő
útja a kezdeti katolicizmustól a radikalizálódáson át egy szélesen értelmezett és konkrét humanizmushoz vezetett. Andrzejewskinek 1956 óta három regénye jelent meg. A spanyol inkvizíciós témájú Sötétség borítja a
földet (1957) és a középkori környezetben játszódó A paradicsom kapui
(1959) után új regényében visszamenekül a jelenbe. A modern nyugati
regénytechnikával való kísérletezésből született most ez a harmadik, a
Szökdelve jő a hegyeken át. így hangzik a cím szószerinti fordításban, de
mint megtudjuk, a cím az Énekek Énekéből való, ott pedig a megfelelő
sor magyarul eltér a lengyel szövegtől:,,... imhol jő, sietvén ím ez hegyeken, vigadozván íme ez halmokon!” Ki szökdel, ki vigadozik?
Nem a bibliai Vőlegény, hanem Antonio Ortiz, a világhírű festőművész, a „zseniális bakkecske” és örökifjú aggastyán, egyszóval: Picasso.
Picasso-Ortiz három éve visszavonultan él a Riviérán, nem érintkezik
senkivel és egyáltalán nem fest. Egy tehetséges fiatal festő látogatása és
egy szemrevaló fiatal lány megjelenése azonban hirtelen felduzzasztja az
agg művész elapadt életkedvét, felszabadítja lappangó alkotói energiáit.
Ortiz huszonkét képet fest a lányról, Françoise-ról, és tárlatot rendez Párizsban. A regény középpontjában ez a kiállítás áll, e köré kristályosodnak
ki az egyes szereplők konfliktusai, ennek fényében rajzolódik ki jellemük.
Alain, a fiatal festő, akit Ortiz megszégyenített, de akinek „feltámadását”
is köszönheti, Allard, a kifinomult ízlésű homoszekszuális költő és esztéta, Gageot, a szemfüles kis újságíró, a sajtó újdonsült „Ortiz–szakértője”,
White, a különc amerikai drámaíró, Pierre Laurens, a fennkölt stílusú és
megjelenésű művészettörténész (Ortiz szerint csupán „fennkölt hólyag”) –
mindezek és még rajtuk kiül rengetegen, néven nevezettek és nem–
nevezettek, ott tolonganak, pózolnak, feszengenék a kiállítás megnyitóján,
ami lényegében nem más, mint egy természeti vallás rítusa, az örökifjú
Művész „mennybemenetele”. Amely esemény különös módon egybeesik
annak az embernek a halálával, akinek Ortiz életében talán a legtöbbet
köszönheti – fiatalkorának legszebb barátságát – és kevéssel a tárlati
megdicsőülés után váratlanul elpusztul Françoise is. Ortiz sikerébe kettős
üröm vegyül, s nem tudni, mi nagyobb, a művész győzelme, vagy az ember vesztesége? Andrzejewski biztos kézzel rajzolja meg a művész örök
drámáját: a műalkotásba menekített élet csak feltételes győzelem, de a
halál sem teljes halál.
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Ezt a témát, egy kiállítás előzményeit és történetét, ilyen érdekfeszítően csak olyan író tudja megírni, aki nemcsak mesterségbeli tudásban múlja felül átlagos képességű írótársait, hanem az emberi lélek ismeretében
is. Andrzejewski néha egy oldalon belül szédületes lélektani szaltókat vet,
de mutatványa lenyűgöző, s úgy érezzük, kisebb műhibáktól eltekintve,
elsőrangú. Vitatható értékű azonban az író néhány ötlete, amely már–már
a burleszk határán mozog: Ortiz a vécén ülve tűnődik és filozofál; az ifjú
lengyel író, Marek (csak nem Hlasko?) a tárlat megnyitóján, udvarias
francia társalgás közben csak úgy mellékesen beleharap Laurens, a Goethe–arcélű művészettörténész fülébe. Ezek az ötletek kétségkívül mulatságosak, s azt sem csodálom, hogy kihívták némely varsói kritikusok
rosszallását, akiknek szemében Andrzejewski „biologizmusa” vörös posztó – de vajon szükségesek-e , van-e céljuk a pillanatnyi mulattatáson kívül? Mindent összevetve, a Szökdelve jő a hegyeken át Andrzejewski sikerült művei közé tartozik.
Jerzy Andrzejewski hajdani barátja és pártfogoltja, Marek Hlasko,
hosszabb hallgatás után újra jelentkezett, előbb novellákkal, s most egyszerre két regénnyel. A modern lengyel irodalom fenegyereke, akit 1958ban a hazai bürokrácia rosszízű tréfái és a cenzúra általános működése
arra kényszerítettek, hogy menedékjogot kérjen külföldön, többéves hányódás után, amelynek stációi Párizs, Berlin, Izrael és Svájc voltak, végre
Nyugat–Berlinben telepedett meg. Amikor Hlasko Izraelbe érkezett, íróilag is mélypontra jutott. Egy ideig fizikai munkával próbálta megkeresni a
kenyerét, a hazatérés gondolatával is foglalkozott, de aztán (alighanem
Sonja Ziemann német filmszinésznő segítségével, akit azóta elvett feleségül) lábraállt és az új regények előtt már közzétett a párizsi „Kulturá”-ban
néhány olyan novellát, amelyben újra meg–megcsillant valami a különös
hlaskói tehetségből. Hátra volt még az igazi erőpróba, a regény.
A két regény közül a rövidebb íródott későbben, mégis a kiadó, aki egy
kötetben adta ki a két regényt, ezt tette előre. Tudta, mit csinál: a Mindenki elfordult izgalmas könyv, – de ennél több dicséretet bizony nem is igen
mondhatni róla. Ejlatban játszódik, ebben a hőségtől fuldokló kis kikötőben a Vörös–tenger partján, ahol merőben más vérmérsékletű emberek
élnek, mint Tel-Avivban. Ha van Izraelben vadnyugat, az Ejlat és környéke; a rendőrség felfüggesztett büntetéssel ide internálja az embereket,
egyesek meggazdagodni jöttek ide, másokat a pionírszellem hajtott. A
Mindenki elfordult története olyan szenvedélyes, brutális, s ugyanakkor
lélegzetelállítóan fordulatos, mint egy jó vadnyugati film. A végén az
egyik hős megöli a legjobb barátját, miután a barát leütötte, s majdnem
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megölte a hős szeretőjét, aki közvetve felelős azért, hogy a helyi banditák
a barát testvérét megfosztották férfiasságától . . . Feszülten követjük a
cselekményt, de a szereplőkről, azon kívül, hogy férfiak, vagy nők, fiatalok, vagy öregek, lényegében nem tudunk meg semmit. Legfeljebb annyit,
hogy az illetőnek „vékony” az arca és „fáradt” a tekintete. Vagy azt, hogy
erős, mint egy tenyészbika. Ritka az a regény, amely ilyen jellemzésekkel
is képes arra, hogy felülemelkedjék egy bűnügyi film forgatókönyvének a
színvonalán.
A második, bár időben az első (1962-ben írott), regény címe ügyetlen:
„Brudne czyny”, azaz „Aljas tettek”. Ennél feltétlenül jobb a német kiadásnak adott cím – A harag ostora. Ennek a történetnek is Izrael a színhelye, valamelyik tengerparti város, lehet, hogy Haifa, de ez egyáltalán
nem lényeges. A cselekmény egy Abrakov nevű orosz repülőtiszt körül
bonyolódik, aki a háború után zsidó barátjával együtt kivándorolt Izraelbe. Ez akkor történt, amikor kiszabadultak a német fogságból: tudták már,
milyen zaklatáson mennek keresztül a Szovjetunióban a hazatérő hadifoglyok. Izraelben egy „vegyszeres” cégnek dolgoznak, repülőgépről permetezik vegyszerel a földeket, ócska, kimustrált repülőgépekről. Egy napon
Abrakov barátját, Izsákot halálos baleset éri. Abrakov tudja, ki felelős
Izsák haláláért, de három évig kell várnia a bosszúra. A regény indítása
kitűnő: amikor már csak pár nap van hátra (a legapróbb részletekig kidolgozott) bosszú végrehajtásáig, felbukkan Catherine, a Nő, és Abrakov
beleszeret. Ahogy ezt a közkedvelt sláger giccsesen, de találóan mondotta: ez lett a veszte.
Hlasko úgy véli, mindig a nők rontják el a dolgot. Vagy más hangsúlylyal: a nők mindig elrontják a dolgot. A szép bosszút is, a szép szerelmet
is, talán még a szép, egyszerű halált is. Hlasko afeletti dühében, hogy a
das ewig Weibliche keresztezi a férfi-terveket és teljesen illogikusan beleszól a férfi-sorsokba, kereken lekurvázza az összes nőket, közvetlen nőnemű családtagjait, és szeretőit is beleértve. A nő szerinte nem magasba
von, hanem rendszerint ágyba, de mindenképpen bajba: összezavarja a
férfi életét. A „kurvaság” tehát itt nem feltétlenül fizikailag értendő, hanem egzisztenciálisan. A nők zavarosak, tisztázatlanok, mert gyengék,
mert kiszolgáltatottak saját biológiájuknak, mert a gyengeség ringyóvá
teszi az embert.
A háború pedig gyilkossá, még évekkel a háború után is. Abrakov tragédiája a háborúval kezdődött, s abban szenvedte el barátja, Izsák is azt a
lelki sérülést, amely később tragikus halálát okozta. Mert olvasás közben
fokozatosan ráébredünk, hogy ez a regény elsősorban nem Abrakov, a
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bosszú kedvéért magát lealjasító, edzve–megalázó, volt repülőtiszt története, hanem Izsák Eisenmanné, akit a fogolytáborban arcul ütött egy német őr, s aki ezt az ütést soha többé nem tudja elfelejteni. Ez Eisenmann
regénye és a bosszúé, amellyel Abrakov tartozott barátja emlékének – a
becsület regénye. Mert Abrakov rájön a végén a bosszú céltalan voltára:
„Ez azért van, mert mindnyájan olyan reménytelenül gyengék vagyunk és
nincs elég erőnk ahhoz, hogy megértsük: egyik rossz szüli a másikat. . . és
talán így lesz ez az idők végéig.” De ha a becsület megkövetelte Izsák
önként vállalt halálát, a végletekig felfokozott becsületérzés, (amely paradox módon becstelenségeket szül) kényszeríti Abrakovot a céltalan boszszúra.
A becsület! A „Brudne czyny” lapjaiból kitetszik, milyen mélyek
Hlasko lengyel gyökerei. A rögeszmésen ápolt, cyranói hősiességre és
kitörésekre ragadtató becsületfogalom áll Joseph Conrad művének középpontjában. S Conrad – lengyel író, aki angol nyelven írt. Hlasko emberábrázolásán azonban nem annyira Conrad, mint Dosztojevszkij hagyta rajta
a nyomát. Talán csak azért, mert Hlasko elolvasta a Bibliát és rájött, hogy
a kereszténység lényegesen több, mint a katekizmus és az ünnepi körmenet, arra a Dosztojevszkij által is vallott igazságra, hogy az ember hihetetlenül mélyre süllyedhet, mégis megtart jóságra–vágyakozó lényéből egy
csipetnyit.
Hlasko hőse a nemes huligán. A nagylelkű vagány, a tiszta bűnöző, a
rokonszenves gyilkos ... ez Hlasko nemzedékének közös mítosza. James
Dean és Marion Brando neve jut az eszünkbe; kétségtelen, hogy cinikusabb kiadásban Hlasko hősei is ilyenek. Az érzelmeit titkoló, férfias, gépimádó huligán mítoszával függ össze, bár nem abból következik Hlasko
stílusának egyik jellegzetessége: párbeszédeinek „Hemingway–szerű”
tömör nyersesége, helyenként meg éppen kihívó durvasága. Ezt a durvaságot meglágyítja, igaz, a humor, de ez sem egyértelműen rokonszenves –
a huligán–humor nemcsak ötletes, nyegle is. És aki nyegle, arról nem
olyan könnyű elhinni, hogy minden látszat ellenére „keblében nemes szív
dobog”.
Még egy szót Hlasko szadizmusáról. A harag ostora-ban remekül
megírt oldalakon át lírai leírások váltakoznak drámai párbeszédekkel. De
akadnak a könyvben rémdrámába illő kegyetlenségek is. A kegyetlenség
gyakran öncél Hlaskonál – szörnyű gyilkosságokat is líraian tud leírni.
Szadizmusa látszólag jelentéktelen dolgokban is megnyilvánul – abban,
ahogy hősei elutasítanak egy nőt, vagy provokálnak egy férfit. Igazán
gyengéd csak barátaihoz és gépekhez tud lenni – egy autóhoz, egy repü951

lőgéphez –, de általában az az érzésünk, gyűlöli az embereket. Marek
Hlaskót egyetlen képessége óvja meg a nyílt erőszak dicsőítésétől, s ez a
részvét. A részvét, amelyet az erőszakot nemző erőszak csömörében magából kiöklendez. S talán remélhetjük, hogy az elesettek, a megtaposottak
iránti részvétből végülis olyan művészi alázat fakad, amelynek segítségével Hlasko túlnőhet a nemeslelkű huligán lassan elkoptatott szerepén.
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THINSZ GÉZA
Északi költők magyarul 361
Skandináv költők, fordította és szerkesztette Hajdú Henrik, Magvető
Könyvkiadó, Budapest 1964. 306 l.
Valljuk meg őszintén, a mai magyar átlagolvasó nem igen dicsekedhet
azzal, hogy lényegesen jártasabb a svéd irodalomban, mint a svéd a magyarban. Néhány dohosszagú emlék – ennél többre aligha jutna a készletből. S ha már ez a helyzet, kéretlenül is előbukkan a kérdés: mennyire
tágítja, módosítja az elavult ismereteket egy–egy megjelent versgyűjtemény, mennyire teszi élővé egy nemzet élő, embereket formáló irodalmát? Milyen segítséget nyújthat a skandináv költészet megismerésében
Hajdú Henrik új antológiája?
Az utolsó skandináv versgyűjtemény 1936-ban jelent meg Magyarországon, szintén Hajdú Henrik fordításában és szerkesztésében – az új kötet ennek a kibővített változata. Az idős műfordító több mint ötven esztendőt töltött a skandináv irodalom szolgálatában s úgy tetszik, kötetének
kiadása munkásságának illő elismerését is jelzi.
Dehát adhat-e egyáltalán útbaigazítást egy eddig majdnem ismeretlen
irodalom labirintusában egy magányos versgyűjtemény, főképp ha, egyetlen fordító vállalkozik arra, hogy három nemzet költészetét tolmácsolja?
Mihez tartsa magát a nyájas és járatlan olvasó, milyen mércével keresse
az ún. igazi sajátosságokat, értékeket? Illyés Gyula írja a Franciaországi
változatok-ban, egy húszas években megjelent francianyelvű magyar
versgyűjtemény kritikáját idézvén fel: „ . . . A bíráló sorravette Petőfi,
Ady, Babits, Kosztolányi alkotásait. De különösen egy verset emelt ki .. .
Francia szemmel ebben látta külön nemzeti voltunk és lelkületünk legszerencsésebb megnyilvánulását. A valóban erőteljes és drámai tömörségű
vers Gyulai Pál ,Hadnagy uram, hadnagy uram' kezdetű költeménye volt.
Ezen mindnyájan elgondolkozhatunk.”
Hajdú Henrik kötetéről eddig még nem olvastam bírálatot otthoni lapokban, de nem csodálkoznék, ha elgondolkoztatóak lennének azok is. Az
az érzésem ugyanis, hogy csaknem lehetetlen támpontra lelni a kötet sokszor száraz és szürke vers–tömkelegében. (Nem lévén járatos a norvég és
dán irodalomban, az alábbiak csupán a válogatás svéd és finn–svéd részére vonatkoznak.) Hogyan érthetné meg az olvasó – a fordítások alapján –
361

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 6. számában.
953

példának okáért Hjalmar Gullberg szerepét a 20. századi svéd költészetben, ha ilyen sorokat olvas tőle:
Rómeó, Júlia, Izolda, Trisztán
nyalakodása már nem hat soha.
Hol a romantika? Fekete listán.
Orrunk facsarja az alkóv doha.
Tudjuk augusztus szerelme május
elejétől klinikai adat.
Mindig hidegen számolj, bárhová juss.
Ne add a vágy láncára magadat.
Közelebbről megvizsgálván a fordítást, rá lehetne mutatni arra, hogy
az eredetiben nem kerül sor „nyalakodásra”, senkise „számol hidegen”, a
költő nem szólítja fel az emberiséget a „vágy láncának” széttörésére, stb.,
stb, – dehát senkisem követel szószerinti fordítást Hajdútól. De azt igen,
hogy a vers egésze ugyanazt a gondolatot, érzést, hangulatot sugallja,
mint az eredeti. (Svédeknek is van jónéhány hasznos szállóigéjük a fordításról. A legismertebb talán ez: A fordítás olyan, mint az asszony – a legszebb, nem a leghűségesebb. A fenti vers – sajnos – se nem szép, se nem
hűséges.)
Sorolhatnánk a példákat tucatjával; ez azonban igazságtalanság lenne a
kötet egészét tekintve: találhatunk benne szép sorokat, ügyes költői ötleteket, megoldásokat is. A fő hiba mégiscsak az, hogy Hajdú egymaga
igyekezett megbirkózni a nehéz feladattal. Nincs több svéd műfordító? A
Nagyvilág 1958-ban közölte Bernáth István néhány szép (és hűséges)
fordítását, – ezek kiemelkedtek volna a kötetből. (Elsősorban épp Hjalmar
Gullberg és Dan Andersson versére gondolok.) S a svédül nem tudó, neves költőket is be lehetett volna vonni a munkába. Tzara sem tudott magyarul, Cocteau sem. Ha több költő áll a szerkesztő rendelkezésére, talán
lehetőség nyílik arra is, hogy újabb és merészebb fordítások segítségével
végre megfelelő képet kapjanak a magyar olvasók többek közt a klasszikusnak számító Gustav Frödingről. Fröding árnyalatos, széles skálájú
költészete, bámulatos nyelvi gazdagsága, zeneisége, ízes humora, a svéd
népköltészettel való rokonsága különösen indokolná, hogy több mint ötven esztendővel halála után végre egyenrangú magyar fordítók is felfigyeljenek rá. Megérte volna a fáradságot újra lefordítani Kung
Liljekonvalje av dungen kezdetű gyönyörű versét is: Hajdú tolmácsolása
(az 1936-os antológia is ezt közölte) mitsem sejtet az eredeti szöveg merész nyelvi ötleteiből, zenéjéből. A népballadákra emlékeztető Säv, säv,
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susa című vers fordításában pedig elvész a balladai tömörség, drámai feszültség, hogy átadja helyét egy többé–kevésbé iskolás, száraz stílusnak.
A kötet szerkesztési elve az volt, hogy a versek átfogó képet nyújtsanak a század irodalmáról: inkább több költő, de kevesebb vers. így adódott aztán, hogy helyet kaphatott számos véletlen szülte fordítás is, azonkívül néhány teljesen ismeretlen, de pártos költő. A svéd kommunista
napilap újságírója például, Carl Gunnar Johansson épp úgy két verssel
szerepel, mint az európai méretű Ekelöf. A svéd rész 37 szerzőjének többsége azonban mégiscsak a svéd költészet legjobbjaihoz tartozik. Ezt szükséges hangsúlyozni. De igazi képet a svéd költészetről a közölt versek
alapján aligha kap az olvasó. A kötet életrajzi adatai, rövid összefoglalói
sem nyújtanak ebben segítséget. (Tucatnyi hiba található itt, elírások, téves adatok. Ilyen az, hogy Lagerkvist 1931-ben kapott Nobel–díjat – 1951
helyett –, Martinson Aniara című műve verses elbeszélés (sic!), – az adatok többnyire elavultak, több kötetcím fordítása értelemzavaróan téves,
etc., etc.)
Hajdú Henrik úttörő munkát végzett több mint félszázadon át a skandináv irodalom ismertetése érdekében. S csaknem magányosan. A háború
utáni hivatalos kultúrpolitikát különösen felelősség terheli, hogy nem
nyújtott neki segítséget, ösztönzést. Ezt a szempontot is figyelembe véve
sokkalta kedvezőbb színben tárul elénk a kötet egésze. Hajdú Henrik egy
megoldhatatlan – és hálátlan! – feladatot vállalt magára. Egyetlen fordítón
szűrvén át a skandináv költészetet, természetes, hogy salak is keveredik
az értékek közé. Szívből reméljük, hogy Hajdú Henrik kötetét hamarosan
új válogatás követi, gondosabb szerkesztésben s néhány neves magyar
költő közreműködésével.
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HORVÁTH ELEMÉR
Történelem és irodalom 362
Cs. Szabó László: Ország és Irodalom. Nagy Imre Politikai és Társadalomtudományi Intézet, Brüsszel. 1963. 205 lap.
Mint a múlt századokban majdnem mindig, folyik a harc napjainkban is a
magyar nép lelkéért. Ha végigtekintünk a nemzet történetén, arra a megállapításra juthatunk, hogy az tulajdonképpen nem más, mint ezer esztendeje megkezdett és máig tartó honfoglalás. Nem kell szükségképpen tragikumot látni ebben a tényben. Erkölcsi szempontból minden nép története
állandóan megújuló honfoglalás, abban az értelemben, hogy minden nemzedék újra és újra megadja válaszát a nemzeti lét problémáira. Nincs
okunk kételkedni a nemzedéki szándékok őszinteségében: a nemzeti lét
fenntartása egyénenként is – akár tudatosan megfogalmazott, akár ösztönösen átérzett – érdeke a nemzedék minden tagjának. Az egyes nemzedékeken belüli ellentétek is csupán a közös cél, a nemzeti lét fenntartását
leghatásosabban biztosítónak vélt módok és eszközök különbözőségén
alapúlnak.
Ez a nemzedékenként megújuló honfoglalás elsősorban, ha nem is kizárólag, gazdasági–társadalmi téren, a mindennapok szünet nélküli tevékenységében zajlik le. így van ez más népekkel, s érett, önkormányzásra
képes néphez így is méltó. Magyarországon azonban – és Cs. Szabó
könyvének egyik alapgondolata ez – másképpen történt. „Rákapott a nép,
hogy valóságos hazáján kívül lelke jobb felével abban a hazában éljen,
amelyet az irodalom épít vágyálmokból, hősi becsvággyal, ellenállhatatlan nyelven.” Más szóval: a magyar nép irodalma tulajdonképpen nem
más, mint a napjainkig tartó honfoglalás szurrogátuma. A történész feladata, hogy kinyomozza, miért és hogyan alakult a magyar valóság úgy,
hogy állandó szurrogátumokra szoruljon. Annyi azonban máris mondható
– s anélkül, hogy eltúloznánk a vágy és valóság közti természetes feszültséget –, hogy a magyar valóság a nemzet élettörténete folyamán többnyire
kielégítetlenül hagyta a nemzet legelemibb vágyait, s a kielégületlenségnek ez az érzése végül is egy állandóan szurrogátumra szoruló nemzeti
öntudat kialakulásához vezetett. Ennek a kizárólag magyar jelenségnek a
veszélyeit kevesen fogalmazták meg világosabban, mint Cs. Szabó László: „Keservesen megjárhatja egy nép, ha magatartásában következetesen
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átéli. Irodalmon kívüli szemlélet hatalmasodik el irodalmán, politikai életébe viszont behatol az irodalom másfajta mértékrendszere”.
Cs. Szabó négy tanulmánya a magyar nép élettörténetének és irodalmának összefonódottságát ábrázolja, a modern kutató felkészültségével s
a hajdani prédikátorok szenvedélyével. Az első tanulmány (A magyar
vers századai), enyhén polemizáló hangjával, valószínűleg a legjobb modern magyar irodalmi kalauz. A hazai irodalomtörténetírás, a politikai
elszigeteltség következtében, nemcsak tényeket süllyesztett el, és nemcsak értékeket hamisított meg, hanem fokozatosan elvesztette az európai
szemléletet is, amely nélkül magyar szemlélet nem lehetséges. „A magyar
vers századai” egyetlen hatalmas bizonyítéka annak, hogy olyan mértékben vagyunk magyarok, amilyen mértékben európaiak.
A három következő tanulmány még inkább polemikus célzattal íródott,
s a hazai irodalomtörténetírás torzításait veszi célba. Talán keresztülvihetőbb effajta könyv megírása külföldön, mint Magyarországon, de talán az
is igaz, hogy az erkölcsi elkötelezettség tudata egyéni adomány, s egy
Illyés Gyula valószínűleg nem Szauder vagy Klaniczay szemével látja a
magyar irodalmat otthon sem. És megfordítva: kétségbe vonható, hogy ez
utóbbi kettő Londonban is ugyanazt írta volna a magyar irodalomról.
Történelem és irodalom (általában művészet) szinkronikus szemlélete
egy eléggé ki nem hangsúlyozható veszélyt rejt magában. Minden művészeti jelenség többé–kevésbé függvénye egy adott történelmi valóságnak,
s csupán ebbe a valóságba ágyazva érthető és magyarázható. Nincs azonban értelmes összefüggés történelmi valóság és esztétikai érték között. Az
esztétikai érték transcendens s nem származtatható le történelmi valóságból. A művészetek által betöltött, tagadhatatlan társadalmi funkció – bármekkora is – nem esztétikai érték. A jövőben talán megkapjuk Cs. Szabótól történelem és irodalomszemléletének definícióját. Annál is inkább
fontos volna ez, mivel könyvében világosan elénk tárul, hogy csupán ennek a szemléletnek az alapján enyém a teljes Balassi, a teljes Babits, a
teljes Kosztolányi és egyidőben Gottfried Benn és Majakovszkij.
Az igazsággal szemben való elkötelezettség hűséges vállalása erkölcsi
adomány, s hínáros történelmi korokban gyorsabban meglátható érték,
mint például az esztétikai. A harc elmúltával, a szenvedélyek lecsillapodása után azonban mégis ez az utóbbi az, amely egyre nemesedő örökségként tárul a kései nemzedék elé. Ha Cs. Szabó László morális igényét
Babitséhoz hasonlítanám, prózája Illyés Gyula és Németh László mellé
emeli. Amíg a hazai széppróza (ismét politikai nyomásra) részben a Móricz–epigonok kezére került, s amíg a tudományos próza a rettegve fo957

galmazott politikai funkcionalitás súlya alatt teljesen ízét vesztette, Cs.
Szabó László hasonlíthatatlanul egyéni nyelvezetet alkot a magyar nyelv
lehetőségeiből. Könyve lebilincselő olvasmány, és marad akkor is, amikor
a szerző nemes haragja kora áruló írástudóival szemben immár irodalomtörténeti adattá vált.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Pusztulás és termékenység 363
Orbán Ottó: A teremtés napja. Magvető. Budapest 1963. 95. lap.
A művészek a modern élet nyugtalanító sokrétűségével s áldatlan gazdagságával szemben vérmérsékletük és alkatuk szerint más és más magatartást tanúsítanak. A gyengéd, esztétikus lelkek félrevonulnak és üvegházban ápolják a szépség ritka virágait; mások át akarnak látni a jelenségek
kusza dzsungelén, és lehatolnak a mélységekbe, hogy az egyszerű, kietlen
lényeget elválaszthassák a felületes burjánzástól. Van azonban olyan művész is, aki képtelen választani, képtelen lemondani még a legkisebb csillogásról is; szédülve, már–már részegen szemléli a világ millió fényét és
árnyékát, és kitárja karjait, hogy semmi se vesszék el, se kín, se gyönyör:
egyszerre szeretne mindent átölelni. Ilyen volt Walt Whitman és Thomas
Wolfe, ilyen alkat Orbán Ottó is.
Orbán Ottó nem tud, de nem is akar választani; ami őt a modern világban vonza, az maga a kuszáltság, az izgató tény, hogy a borzalom is szül
szépséget, az öröm mélyén kín is tátonghat. Lázasan regisztrálja a káoszt,
a pusztulást és a termékenységet; hétköznapok nyomorát nézi, összetört
arcokat vizsgál. Elemi hévvel tör ki verseiből az erotikum is, a hol destruktív, hol termékenyítő káosz talán legigazabb jelképe. Az erotikum Orbán verseiben sohasem puha melegség, nem ínyenceknek való finom falat, hanem pusztítás és pusztulás, a hús szenes halála, melyben a férfi úgy
érzi a nő jelenlétét, mint kutya a halottat.
Tökéletes káosz azonban aligha képzelhető el papíron. Van kohéziós
erő: már maga a láz is az, mely regisztrál, mely összefogja a zuhogó képeket; a láz, a vágy, a szűnni nem akaró erő, mely felidézi, keresi, kihívja
az életét; „csak ez örök bennünk, ez az éhség!” Minden rombol, vagy
pusztul, de minden „termékeny durvaság”; az ember sem kész forma, de
ha összetörik is, megmarad az éhség, mely tovább rombol, és teremt a
romok felett új, rombolható, múlandó valóságot.
Orbán Ottó kötetének címe – A teremtés napja – nem ironikus. Ugyanaz előtt a feladat előtt áll ma az ember, mint Isten állott a történelemkezdetén: teremt a káoszból. Isten az őskáoszból teremtette a világot, a mai
ember emberek által előidézett káoszból teremti meg az életét. Az Orbán
Ottó–i világkép megteremtéséhez fontos a címadó vagy például az „Áttö363
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rés” című vers: apokaliptikus vízió, de kicsengése nem fáradt és cinikus.
A teremtés napja nyári nap, az izzás gyilkos erejével. A negatív szavakhoz – fulladás, halál, összetört arc – így csatlakoznak szervesen a költő
világképének pozitív szavai: éhség, erő, nyár. Csak az sebezhetetlen, ki a
láz éhségével, a nyár erejével győzi le a halált.
A pusztulás és termékenység, a káoszból való teremtés dialektikája
Orbán sok versét szerkezetileg is jellemzi. Egyensúlyról természetesen
nem beszélhetünk, a rövid és tudatos végső megnyugvást hosszú küzdelem, kín és pusztulás előzi meg. A befejező akkord sem mindig tükrözi az
erő öntelt extázisát, néha csak tudatos szembenézés egy őrült világ fojtogató értelmetlenségével.
A konok fél-megnyugvás inkább jellemzi Camus hőseit, mint általában
A teremtés napja verseit. Camus izzását mindig fedi a többezer éves
mediterán fegyelem, Orbán Ottó viszont „barbár” költő, akárcsak az általa
tisztelt Walt Whitman: a „tanulság” tudatos bevonása csak pillanatnyi
nyugvópont két nagy, részegítő világölelés közben.
Nehéz választékosnak lenni annak, aki az egész világot hol szerelmesen, hol gyűlölködve, de mindig szenvedélyesen magához öleli. Orbán
Ottó költői magatartásával, világképével érdemes foglalkozni: érdekes
problémákat vet fel esztétikai és filozófiai síkon egyaránt. A vállalkozás
precíz költészeti megvalósítása azonban nem egyszerű: minden megvalósítás egyben kiválasztás, és erre Orbán nem mindig képes. A túl nagy
bőség zavaró is, monoton is lehet. Verseiben akad példa a képzavarra és a
túl bő képekre. Az olvasó nem mindig tudja követni a költőt, ha minden
sor más és más irányba, hangulatba vagy tárgykörbe taszítja.
Orbán Ottó rendkívül érdekes feladatra vállalkozott: a mai élet torz
gazdagságából, hátborzongató nagyságából akar minél közvetlenebbül,
minél kevesebb költői szépítéssel, tisztítással, esztétikai áttétellel direkt,
mai költészetet teremteni. De megjött-e már a nyár, a teremtés napja? És
egyáltalán van-e ilyen teremtés? Orbán Ottó tehetséges, nagytüdejű,
hömpölygő szavú költő; de mint az áradat a természetben, egyelőre még
az ő versei is üledéket visznek magukkal.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Párizsi szüret – 1964 364
Simoné de Beauvoir: Une mort trés douce (Gallimard)
Francois Billetdoux: Théâtre II (La Table Ronde)
Jean Blanzat: Le Taussaire (Gallimard) Prix Femina
Camille Bourniquel: Le Lac (Seuil)
Brassai: Conversations avec Picasso (Gallimard)
Michel Butor: Illustrations (Gallimard)
José Cabanis: Les jeux de la nuit (Gallimard)
Albert Camus: Carnets 1942–1951 (Gallimard)
Georges Conchon: L'etat sauvage (Albin Michel) Prix GOcourt
Marguerite Duras: Le ravissement de Lol V. Stein (Gallimard)
René Fallet: Paris au mois d'aoŭt (Denoẽl) Prix Interallié
Jean Pierre Faye: L'Êcluse (Seuil) Prix Renaudot
Jean Follain: Appareil de la Terre (Gallimard)
Roger Giroux:L'arbre, le temps (Mercure de France)
Julien Green: Mille chemins ouverts (Grasset)
Jean Grosjean: Hiver (Gallimard)
Dániel Guérin: Un jeune homme excentrique (Gallimard)
Ernest Hemingway: A moveable Teast (Jonathan Cape, London)
Jean-René Huguenin: Journal (Seuil)
Jean Laude: Les plages de Thulé (Seuil)
Violette Leduc: La Bâtarde (Gallimard)
Brice Parain: Joseph (Gallimard)
Roger Vailland: La Truite (Gallimard)
Monique Wittig: L'Opoponax (Ed. du Minuit) Prix Médicis
Az elmúlt év folyamán a francia írók közül kétségkívül Sartre állott leginkább a nemzetközi érdeklődés középpontjában. A „Szavak” (Les Mots),
mely 1963 utolsó napjaiban látott napvilágot, világsiker lett (magyarra is
lefordították már) – ezt követte a Nobel-díj visszautasítása, majd odaítélése. Ebben a sorrendben. A világ legtekintélyesebb irodalmi díjának elutasítását Sartre hosszabb nyilatkozatban indokolta meg: világnézeti okokat
említ, a díjat részben a kommunista világ iránti együttérzése miatt nem
fogadja el, nem akarja politikailag egyirányúan elkötelezni magát; érthető, hogy az „Élet és Irodalom” a nyilatkozat teljes szövegét közli. Sartre
364
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érvelése egyébként okos, mint mindig, de kissé túl furfangos is, mint
mindig, amikor politikáról beszél.
Akárcsak Hemingway esetében, a svéd akadémia nyilvánvalóan most
is egy irodalmilag fontos új mű megjelenésére várt: a „Szavak”-kal Sartre
valóban bebizonyította, hogy nemcsak politikus és esszéista, hanem jelentős író is, és a svéd akadémia ezután minden esztétikai lelkiismeret furdalás nélkül tüntethette ki az irodalmi Nobel-díjjal. A könyvre már tavalyi
áttekintésemben felhívtam a figyelmet; önéletrajz ez, de az önéletrajznak
egy különös formája: kíméletlen leszámolás a gyerekkorral.
Érdekes, hogy az önéletrajz jellegű írások az 1964-es francia termésben is jelentős helyet foglalnak el. Eltűnődtem a kérdésen, kerestem magyarázatot, de be kell vallanom, hogy meggyőző feleletet nem találtam.
Memoárt az ír, mondják néha a kritikusok, akinek a fantáziájából regényre nem telik: századunkban annyi lenne a fantázia – hiszen a világ összes
problémája órákon belül betör minden magánlakásba –, hogy az író elveti
a képzelet gyümölcseit és ragaszkodik a zárt „én” múltjához? Vagy talán
menekülés a memoár, az egyén utolsó fellegvára egy Nyugaton is, Keleten is egyre kollektívebb társadalomban? Az európai civilizáció az utóbbi
évtizedek során radikális változásokon ment keresztül, azok, akik ma már
ötvenedik évükön túl vannak, hiteles tanúi lehetnek ezeknek a változásoknak. És bár a nemzedékek, a hatvan- és a harmincévesek közötti szakadék talán sohasem volt olyan nagy, mint ma, a memoárírók egyéni sorsuk ábrázolásán keresztül gyakran arra is törekszenek, hogy hozzásegítsék
egy gyors ritmusú, hagyomány nélküli, új világ polgárait egy új erkölcsi
értékrendszer kialakításához.
Ez a moralista tónus nyilvánvaló volt Simone de Beauvoir műveiben,
melyek majdnem kivétel nélkül önéletrajzi jellegűek; életét mintegy példának szánja, amelyből okulhat az emancipált modem nő, írásaiban új
erkölcsi alapot kereshet, mely beleillik mai világába. Az ateista, egzisztencialista írónőt mindig foglalkoztatta a halál problémája: a vallásos embernek is titok a halál, az ateistának azonban még nehezebb elhelyezni a
halál fogalmát etikai értéktábláján. Az írónő most közelről látta és érezte
a halált: legújabb könyve megírására anyja halála késztette, az anyjáé, aki
egy más világban és egy más társadalomban élt, mint a lánya. Diszkréten
és finoman megirt könyve ennek az eseménynek a kapcsán megint új, de
az eddigiekhez szervesen kapcsolódó erkölcsi leckével szolgál.
Új köntösben ugyan, de mégis a hagyományt köszönthetjük itt: a francia moralista hagyomány felújulását. A francia nyelvben a moralista főnévnek sajátos jelentése van: Montaigne moralista, La Rochefoucauld
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moralista, azaz azok az írók, akiknek a legfontosabb téma az ember mint
erkölcsi lény, az ő magatartását, szenvedélyeit, nagyságát és gyengéit
tanulmányozzák. Simon de Beauvoir és Sartre mellett különösen Albert
Camus volt az ateista egzisztencializmus nagy moralistája: ezt bizonyítja
naplójegyzeteinek tavaly kiadott második kötete is. Jelentős ez a könyv,
mert Camus életének talán legfontosabb szakaszáról az 1942-től 1951-ig
terjedő évekről számol be, olvasmányait, a politikai eseményeket, saját
írói tevékenységét kommentálja. A sajtó még egy írói naplót fogadott
nagy elismeréssel: Jean-René Huguenin, fiatalon meghalt, „egykönyvű”
íróét. Huguenin- ben is van egy kis moralista hajlam, de ő sokkal inkább
esztéta, mint Camus: igaz, a „Tel Quel” folyóirat köré tömörülő fiatal írók
esztétikai irányzatához tartozott, de a különbség a két nemzedékre is jellemző.
Kevesebb joggal talán, de bizonyos fokig Violette Leduc és Daniel
Guérin is moralistának nevezhető a szó francia értelmében, bár ők az önéletrajzírásnak egy másik hagyományát követik: nem azért írnak elsősorban, hogy leszámoljanak a múlttal, mint Sartre, hogy tanuljanak, és tanítsanak, mint Simone de Beauvoir, hanem hogy leleplezzék magukat, amint
ezt Rousseau tette két évszázaddal ezelőtt. A „különössége” miatt idegenként kezelt, magába zárkózó emberben egyre erősödnek a komplexumok,
és önsanyargató kedve is oda vezet, hogy végül kirobban belőle a botrányosnak érzett mondanivaló: egyikük sem fiatal már. Különösen Violette
Leduc memoárjai jelentettek az őszi párizsi könyvpiacon szenzációt; egy,
a társadalom által elítélt, kalandos életű asszony lázadozó vallomása, melyet egyik kritikusa egyenesen Célinehez hasonlít. Violette Leduc azonban filozófiában és stílusban valószínűleg közelebb áll Simone de
Beauvoirhoz, aki előszót is írt a memoárjaihoz; a különbség az önleleplezés erősebb, azaz talán „egészségtelenebb” vágyában mutatkozik, mely
kétségkívül Violette Leduc homoszexualitásával függ össze. Bár sikeréhez bizonyára a pikáns téma is hozzájárul, az írónő nem az erre vadászó
olvasóknak írta könyvét, hanem emberi dokumentumnak szánta; Daniel
Guérin pedig egyenesen „case history”-nek nevezi önéletrajzát egy angolszász pszichológusok és pszichiáterek körében elterjedt szakkifejezéssel.
Guérin eddig marxista politikai és szociológiai tanulmányaival tűnt fel, új
könyvében szárazon, ha nem is szenvtelenül, saját útját vázolja fel a gazdag párizsi nagypolgár miliőből a marxizmusig; érdekes adatokkal szolgál
a kor irodalmi életéről is, sok párizsi szalonban megfordult, évekig tartó
barátság fűzte Mauriachoz. Különösek a könyv utolsó lapjai, melyek valószínűleg nem minden olvasót győznek meg: itt az író azt fejti ki, hogy
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miként vezette homoszexuális hajlama a gazdag párizsi polgárfiút, majdnem szükségszerűen a marxizmus felé.
Julien Green új kötete életének 1917-től 1920-ig terjedő szakaszába
viszi vissza az olvasót. Green is „önleleplező” – utálja a hazugságot az
önéletrajzban –, de az irodalom, a stílus akaratlanul is megváltoztatja,
megszépíti a valóságot. Vallás és erotika megint összefonódnak, a tisztátlanság gyanúsan szenvedélyes gyűlölete és egy sötét predesztináció szabják meg a könyv tónusát: Green hívei bizonyára érdeklődéssel fogják olvasni, bár új színt nem hoz ez a kötet a tavalyi áttekintésemben jelzett
első kötet után.
A francia moralista és homoszexuális-önleleplező önéletrajzok után
végül is a memoárnak még egy válfaját szeretném megemlíteni, két érdekes és fontos könyv kapcsán: Brassai és Hemingway könyvében az önéletrajz kultúrtörténeti dokumentummá alakul át. Brassai, az erdélyi
származású, híres párizsi fényképész gyakran volt együtt Picassoval a
második világháború éveiben és most könyvformában adta ki beszélgetéseikről készített jegyzeteit. A központ természetesen maga a mester, Picasso, de a beszélgetések és a Jegyzetek el-elkanyarodnak másokhoz,
visszakanyarodnak a múltba és sok érdekes anekdotát, adatot tudunk meg
az elmúlt félévszázad párizsi művészeti életéről.
Az angolszász irodalomban éppúgy él egy Párizs-kultusz, mint a magyarban, Justh, Ady, Szomorytól kezdve egészen Hevesi Andrásig, Illyés
Gyuláig és máig: talán érdekes is volna a két Párizs-kultusz tónusait egymás mellé vagy egymással szembeállítani: a magyar kisebbségi érzést az
amerikai mellé, a Párizs láttán fellobbanó magyar felelősségérzetet a Párizs láttán fellobbanó amerikaiak bohém amerikaellenes lázadásával
szembe. Párizs éppúgy fejezete az angolszász irodalomtörténetnek, mint a
magyarnak: ezt bizonyítja Hemingway tavaly megjelent könyve, melyen
közvetlenül a halála előtti hónapokban dolgozott. Hemingway munkája
Párizsnak állít monumentumot, de alig szól Párizsról; az ő boldog párizsi
ifjúságáról ír, könyvében főleg az ottani angol–amerikai irodalmi élet
vonul fel: Gertrude Stein, Sylvia Beach, Ezra Pound, Joyce, Scott
Fitzgerald. Egy angol kritikus Sartre „Szavak”-ja mellett Hemingway
könyvét tekinti 1964 legfontosabb irodalmi eseményének: az összehasonlítás nem helyes és Hemingway számára nem előnyös. Sartre könyve valóban mestermű, míg Hemingway emlékiratai nem érik el legjobb regényeinek nívóját: melegen, az ő utánozhatatlan, egyszerű stílusában megírt
és szép könyv ez, de kissé monoton portrésorozat, melybe az első ötven
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oldal után csak az új szereplők megjelenése és magatartása visz bele új
színt.
*
Pierre de Boisdeffre francia kritikus a „Nouvelles Litteraires” hetilap
ezévi első számában 1964 legjelentősebb irodalmi alkotásait vizsgálja, és
vizsgálódásai során arra a meggyőződésre jut, hogy az irodalom súlypontja kezd eltolódni a regény felől az önéletrajz és az esszé irányába. Az önéletrajzszerű írások számára és sikerére tavalyi áttekintésemben és a fentiekben is rámutattam; emellett valóban meg kell említeni az esszé, a tanulmány, az irodalmi kritika iránt felújuló érdeklődést.
Az alkotásokat Franciaországban mindig nagyarányú kritikai tevékenység vette körül: a hivatalos kritikák és az anonim pamfletek
gombamódra nőttek már Comeille, Racine, Moliére darabjai nyomán is.
Most azonban másról van szó: nemcsak a kortársakkal foglalkozó kritika,
hanem az irodalomtörténeti kutatás is kezd általánosabb érdeklődést kiváltani. Gustave Lanson, a századeleji nagyhírű francia irodalomtörténész
hatására egy többé-kevésbé pozitivistának mondható irodalomszemlélet
honosodott meg a francia egyetemeken, melynek tevékenysége jobbára a
lelkiismeretes adatgyűjtésben, a gyakran unalmas és irodalmilag jelentéktelen adatok halmozásában merült ki. Ennek a hagyománynak ma is több
kiváló képviselője van, munkásságuk iránt azonban a szakkörökön kívül
különösebb érdeklődés természetesen nem nyilvánul meg. Az egyetemek
és vaskos disszertációk által védett „pozitivista” irányzatot egyre erősebb
támadások érik az „új kritika” (nouvelle critique) részéről. Az „új kritika”
néhány jeles szószólója ma már egyetemen tanít, és a közelmúltban néhány doktori értekezés is az „új kritika” módszereit alkalmazta, a hagyomány őreinek legnagyobb megrökönyödésére. Ilymódon az irodalomtudománynak sikerül kitörnie az egyetemek falai és a szakfolyóiratok hasábjai közül: az „új regény” és a „Tel Quel” iskola után ma már az „új
kritika” is divatos beszédtéma francia intellektuel körökben.
Mi az „új kritika”? Az „új kritika” nem tévesztendő össze az amerikai
„New Criticism”-mel, mely a stilisztikára fekteti a hangsúlyt és kizárólag
a műalkotás szerkezete és stílusa iránt érdeklődik. Ezzel szemben a francia „új kritika” továbbra is az író és a műalkotás viszonyát vizsgálja, de
megfordítja a „pozitivisták” által alkalmazott sorrendet: a műből indul ki.
A műben azokat a rejtett, de más és más formában egyre előbukkanó
alaptémákat keresi, melyek egy műalkotásnak, sőt az író egész életművének egységét adják meg, és egyben megvilágítják az alkotó természetét és
módszereit. A (marxista) szociológia és elsősorban a pszichoanalízis az
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„új kritika” legfontosabb segédtudományai. Az „új kritikusok” rendkívül
briliáns, de sokszor az irodalmi sznobok tolvajnyelvén megírt tanulmányai nemcsak a mai irodalommal foglalkoznak – mint például Jean-Pierre
Richard tavaly kötetbe foglalt esszéi a mai francia költészetről –, hanem
gyakran új fényt vetnek a régebbi irodalomra is: Mauron Mallarmét
pszichoanalizálja, Kempf Diderot regényeit boncolja, Roland Barthes
pedig egy egészen új Racine-t varázsol elénk.
Az önéletrajz és az „új kritika” sikere mellett talán még egy okot találhatunk arra, hogy miért nem képezi már egyedül a regény az irodalom
középpontját. A regény hegemóniája immár száz éve tart az európai irodalmakban, és nem is nagyon valószínű, hogy a két másik hagyományos
műfajnak, a költészetnek és a drámának, sikerül visszahódítania az első
helyet, még ha történnek is elvétve ilyenirányú kísérletek. Jóval könnyebben elképzelhető az, hogy a műfajok hagyományos határai egyre inkább
elmosódnak, hogy a jövő kritikusainak és irodalomtörténészeinek új kategóriákat kell majd felállítaniok, ha irodalmi műveket formai ismérvek
alapján el akarnak határolni egymástól. A hagyományos megkülönböztetési kategóriák, azaz a műfajok határainak elmosódása ugyanis már folyamatban van, különösen az „új regény” megjelenése óta. A logikai folytonosság alapján felépített cselekmény Robbe-Grillet szerint nem elengedhetetlen kelléke többé a regénynek, és tudjuk azt is, hogy a modem
költészet alapja már nem az érzelem. Mind a regény, mind a költészet
számára marad a látás, és a látottak szavakba szedése, a látás és a látott
elrendezése a leírás által. Így lehet az, hogy Francis Ponge versei az „új
regény”-re emlékeztetnek, Robbe-Grillet regényeinek számos részlete
pedig beillenék költészetnek is. A műfajok elmosódását és egy új, a hagyományos kategóriákon keresztül meg nem közelíthető irodalom kialakulását világosan láthatjuk Michel Butor fejlődésében. „Mobile” (1962),
„La description de San Marco” (1963) és „Illustrations” (1964) semmilyen műfajhoz nem tartoznak: Butor nem regényt ír többé, hanem könyvet
„alkot”. Nem ír, hiszen stilisztikai és ritmikai eszközök mellett fontosabb
szerepet juttat a tipográfiának; egy, a műfajok megkötésénél gazdagabb,
totálisabb irodalmi műre készül; „térbeli poliphóniára” törekszik, írja
egyik kommentátora.
*
A műfajok határainak ledöntése, az új formák körüli kísérletezés teljes
erővel természetesen csak az „avant-garde” laboratóriumaiban folyik. Az
1964-es termésben azonban találunk bőven a műfajok keretein belül mozgó alkotásokat is, drámát, költészetet és regényt.
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A mai drámaírók közül Fratifois Billetdoux az elmúlt év folyamán
egyszerre két új darabbal is jelentkezett (mind a kettő megtalálható a
„Theátre II.” kötetben). Bár mondanivalója nem egyértelműleg marxista,
Billetdoux Brecht nyomdokain jár, és az ő dramaturgiai elveit követi:
epikus színházat akar, mint Brecht – és előtte tulajdonképpen már Claudel
is –, nagy, egymással csak lazán összekötött és nem direkt drámai feszültségben álló tablókat vázol fel, és ezeket a tablókat a filozófiai és morális
mondanivaló kapcsolja össze. „Comment va le monde, mossieu? II
tourne, mossieu!” egy nagyigényű, de nem egészen sikerült filozófiai
dráma, melynek két főhőse nem egyéni karakter, hanem jelkép: a mai
ember tétovázó útkeresését illusztrálják a hatalom és a szolgaiság, a szolidaritás és a gyűlölet útvesztői között. „II faut passer par les nuages” jobban sikerült, de kevesebb igénnyel is lép fel: egy „bourgeois eposz” a
szerző szerint, ízes, néha már a bohózatba és a karikatúrába hajló szatíra a
vidéki polgári társadalomról. Billetdoux tehetséges drámaíró, a kritika
már mint a legújabb „avant-garde” képviselőjét emlegeti, Dubillard és
Obaldia mellett; és ez a három drámaíró az utóbbi időben valóban többet
hallat magáról, mint az őket közvetlenül megelőző, ma már világhírű
avant-garde trió a francia nyelvű drámaírás terén: Adamov, Ionesco és
Beckett.
Futólagos, és éppen ezért csak felületes becslésem szerint az 1964-es
költői termés nem emelkedik felül az átlagon. Jean Follain elmosódó,
impresszionista és ezáltal kissé titokzatos képeinek új sorozatával lepte
meg híveit. Jean Laude költészetét valószínűleg még kevesebben ismerik:
lassan dolgozó költő; új kötete ismét ciklikus egész, szavak utazása az
ismeretlen felé, szavak harca a halál ellen. Egészében kissé monoton, de
nagyon szép részletekkel. Gazdagabb pátoszt, kiforrottabb stílust találunk
Jean Grosjean könyvében és egészen leszűkített, csontvázszerű, de gyakran megragadóan szép verseket Roger Girouxnál. Érzésem szerint ez a két
költő jelentette meg 1964-ben a két legjobb verseskötetet.
Abban, hogy a nagyközönség köreiben legnépszerűbb műfaj, a regény,
nem került egyértelműen a tavalyi „szüret” központjába, talán szerepet
játszik a két legnagyobb párizsi irodalmi kiadó elhatározása is: Gallimard
és Le Seuil 1964-re jóval kevesebb regény kiadását irányozták elő, mint
az előző évekre. A döntésnek vannak bizonyára gazdasági okai, de az
évenként megjelenő többezer francia regény láttán az olvasó csak örülhet
neki; ilyenirányú döntések megmentik az irodalmat az inflációtól, és a
mennyiség csökkentése nem vezet szükségszerűen a minőség csökkenéséhez: 1964-ben is megjelent néhány jó regény.
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Az öt nagy évvégi irodalmi díj döntése elv és minőség szerint is két kategóriába osztható: három zsűri hagyományos, de középszerű munkát
tüntetett ki, két zsűri pedig sok tehetségről tanúskodó, „de” modern, azaz
a nagyközönség számára kevésbé csábító írást.
A hagyományos elbeszélő technikát követő regények közül a legkevésbé rossz a Goncourt-díj nyertes regény. Georges Conchon aktuális
témát dolgozott fel, új, önálló afrikai államok problémáit mutatja be: cinikus és idealista fehérek, újgazdag néger diktátorok és idealista néger
intellektuellek kaotikus harcait. Conchon azonban nem rendelkezik azzal
az epikus erővel, mely egy ilyen hatalmas téma freskószerű felelevenítéséhez szükséges lenne. Megelégszik egy kissé valószínűtlen cselekménynyel, egy könnyed elbeszélőmodorral, mely kínosan elüt egy vajúdó új
világ véresen komoly problémáitól.
Még kínosabb a Femina-díj nyertes Jean Blanzat-regény olvasása.
Több lelkes francia kritikát olvastam, de nem értem őket: rejtély, hogyan
lehet e mögött a hellyel-közzel ízléstelen, giccses közhelyekkel teletűzdelt
és hátborzongatónak szánt gyerekmese mögött mély, megrázó szimbólumot látni? A stílusvirágok és az erőltetett szimbólikum, a rengeteg nagybetűs főnév engem legfeljebb hahotázásra késztetnek.
Érthetőbb az Interallié-díj zsűrijének döntése: René Fallet jelentéktelen, de legalább olvasmányos regényt írt. Fallet meleg szimpátiával és
ügyesen tud háttért festeni, a párizsi kisember szürke hétköznapjait, de
maga a cselekmény ügyefogyott és sziruposan érzelgős: Vaszary
„Monpti”-ját jobban szerettem. Az 1964-es Interalliét ki kell majd tenni
június végén a pályaudvari kioszkokba: tűző napsütésben, strandi nyugszéken kellemesen és gyorsan emészthető olvasmány.
A Renaudot-díjat ]ean-Pierre Faye kapta meg; a szerző a „Tel Quel”
csoporthoz tartozik, és a díj felhívja figyelmünket arra, hogy Faye a csoport egyik legtehetségesebb tagja. Regénye Berlinben és Jeruzsálemben
játszódik, két világ és a szerelem és a politika határain, az összeesküvések
és véletlenek dzsungelében. Faye is hű az avant-garde kísérletező szelleméhez, és hű a „Tel Quel” tagjaira kötelező kifinomult, esztéta írásmódhoz. Modorossága ellenére is több dinamizmus fűti a szerzőt, mint például az 1963-ban feltűnt ugyancsak tehetséges fegyvertársát, Jean-Edern
Hallier-t, úgyhogy a modem regény hívei érdeklődéssel várhatják további
fejlődését.
Az Editions de Minuit 1964-ben csak egy regényt adott ki, még pedig
egy ismeretlen, új írónő első regényét, és ez a regény megnyerte a Prix
Médicist. Monique Wittig az „új regény” technikáját a gyerekvilágra al969

kalmazza: az eredmény elragadó, meggyőző. Kiderül, hogy a modern
regényszerkesztési elvek különösen alkalmasak egy olyan világ felelevenítésére, melyben a tudatos és a tudatalatti még gyakran egybefolyik, és a
felnőttek társadalma által kidolgozott kategóriák és előírt szabályok még
nem teljesen érvényesek.
A többi tavaly feltűnt és kritikusok dicséretével övezett regény között
nehéz a választás. Némi habozás után öt címet ragadtam ki, mely a mai
francia irodalom hírnevét öregbíti, és melyet Sartre, Camus, Hemigway,
Brassai, Grosjean és Wittig mellett szívesen ajánlok az olvasónak.
José Cabanis klasszikusan világos, rövid regénye hátat fordít a modem
kísérletezésnek, és a 18. század művelt és kifinomult erotikus irodalma
felé kanyarodik vissza. Brice Parain, a filozófus, a francia lélektani regény legszebb hagyományait eleveníti fel izmos és árnyalt stílussal egy
mai fiatal pár házassági viszontagságainak pontos és szemérmes rajzán
keresztül. Fellélegezhetnek Roger Vailland hívei is: legújabb regényében
hű marad önmagához, az öregedő Don Juan kíméletlenségével figyeli a
körülötte nyüzsgő fiatalokat; főhőse most is egy perverzül romlatlan lány,
a szerző most is beleszól nagyképűen és cinikusan a cselekménybe, de a
regény nem olyan modoros, jobban van szerkesztve, mint előző műve.
A kritika egyöntetű lelkesedéssel fogadta Camille Bourniquel regényét, még ha a zsűrik meg is feledkeztek róla. A múltnak a jelenbe összefutó szálait egy szélesen hömpölygő, de finom, pontosan megírt regénybe
foglalta a szerző; mint Proust, ő is egy széles freskó kidolgozására vállalkozott, melyből felmerülnek az emberi sorsok a történelem folyamában.
Költői szépségű, de kissé ódivatú regényt írt Bourniquel: szereplői arisztokraták, szépen írnak, szépen beszélnek. Egyfajta oázis ez a regény.
Nem oázis viszont Marguerite Duras legújabb regénye: mint legtöbb
munkájában, itt is fáradt városi emberek kissé morbid lelki problémáit
mutatja be. Bemutatja, azaz pontosan leírja a külső szimptómákat, a tragikus érzelmi csalódások és a végső felszabadulás banális jeleit. Marguerite
Duras nem gazdag skálájú írónő: de modem nő – a Jeanne Moreau típusú
modern nő – már-már betegesen érzékeny lelkivilágát a bonyolult mélységek iránti rendkívüli fogékonysággal, tragikus egyszerűséggel, utánozhatatlan pontossággal tolmácsolja regényeiben. Határait ismeri: ezeken a
határokon belül tökéletes.
Nem hiszem, hogy igaza van a „Le Monde” kritikusának, amikor azt
állítja, hogy 1964 jobb év volt, mint 1963. Nagy a tevékenység az irodalom laboratóriumaiban, izgalmas kísérletek folynak, és egyre világosabb,
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hogy a mai francia irodalom megint egy átmeneti periódusban él, új utakat keres.
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KOVÁCS IMRE
Búcsú Churchilltől 365
Ritkán hullajtott könnyeimből talán több jutott Churchillnek, mint azt egy
magyartól megérdemelné, aki sokadmagával azért kényszerült száműzetésbe, mert hazája sorsát rosszul intézték el azok a nagyok, akik között
éppen ő volt a legnagyobb. Mégis könny szökött a szemembe azon a januári vasárnap reggelen, amikor a rádió az angol nyelv drámai egyszerűségével bemondotta, „Churchill dies”. Jelen időben, mert ő még halálában
sem ment el, itt maradt közöttünk, s azt hiszem, ez a kortársi vonzalom,
szinte személyi kapcsolatot érzékenyített el. Vagy még inkább az a didergő tudat, hogy saját halottainkban legfeljebb önmagunkat siratjuk; tragikus megrendültséget, a döbbenet, és gyász végzetté tornyosuló, magasztos
kihívását csak ilyenkor, egy igazán nagy ember elmúlásakor érezzük.
Ha az emigráns évek ugyanúgy kétszeresen számítanak, mint a háborús évek, akkor én már nyugodtan hivatkozhatom fásultságra és fáradtságra (eléggé otthonosak nálam), mert immáron harmincöt éve eszem a
száműzetés keserű kenyerét, letörtségeimből és reménytelenségeimből
azonban mindig fölemelt Winston Spencer Churchill, akit ezért gyászolok
fájóbb szívvel, mint mások. Nem az ígéreteivel vagy a biztatásaival volt
segítségemre, mert semmit sem tett Magyarországért, és sohasem biztatta
a magyarokat. A koncepcióival, a helytállásával és a logikájával hatott
rám, annyira bíztam benne, hogy nem egyszer már-már nyúltam a telefon
után, felhívom és megkérdezem, miért késik hiedelmeim vagy várakozásaim beteljesítésével.
Egyoldalúan fejlődött és ápolt, különös viszonyunk a háborúban kezdődött el. Sokszor hajoltam a rádió fölé, és feszülten hallgattam a BBC
adásait. Az Európára boruló éjszakában a beethoveni hívójel egyszerre
beemelt abba a másik világba, mely a világosságot képviselte, a reményt,
a jövőt jelentette. Churchill vért, erőfeszítést, könnyet és verejtéket kért az
angoloktól, ami nekem is erőt adott: csak az a nép tudja megérteni mások
szenvedéseit, amely maga is szenved. Remegett a kezem, kiverte a veríték
a homlokom, amikor nem tudtam kiszűrni a messzi adást, s egy napra
vagy hétre bizonytalanságban maradtam. A gigantikus arányú összecsapásban, a földrészekre kiterjedt arcvonalakon és a nemzetközi tanácskozások feszült légkörében egy magasabb, messziretekintő elképzelést éreztem, valaki úgy hajol a térkép, a memorandumok és a jelentések fölé,
365
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mint én a recsegő készülék fölé, s pontosan tudja, mit akar. A magabiztosság, a fölény, a legjobb megoldások ajánlása vagy erőltetése tett Churchill bámulójává és hívévé, olyan erények, amelyekkel nem minden kortárs rendelkezett. Gondolatban vele voltam Casablancában, Teheránban,
Quebecben, Jaltában és Potsdamban, szemrehányóan tekintettem Rooseveltre vagy Sztálinra, hogy miért húzódoznak annyira, miért nem tudják
megérteni vagy elfogadni Churchill javaslatait.
Rólunk nem volt jó véleménye, „zsákmányra leső fenevadak”-nak nevezte a magyarokat, amiért éltek a Csehszlovákia szétesésekor adódott
alkalommal. Azt azonban elismerte, hogy a Felvidék déli és Erdély északi
részeinek visszaszerzésével nem köteleztük el magunkat teljesen Hitlernek és Mussolininek, a magyar diplomácia igyekezett „semleges pozíciót
elfoglalni a nemzetközi helyzetben”. Churchill (és Anglia) haragját a jugoszláviai beavatkozással hívtuk ki. Itt már a Földközi-tenger volt a tét, a
legérzékenyebb angol érdekszféra, s amikor Londonban értesültek Hitler
szándékáról, hogy Magyarországon keresztül vonul fel, az angliai magyar
követtel meg- táviratoztatta Budapestre, „ha Magyarország a Harmadik
Birodalom oldalán részt vesz a Jugoszlávia elleni támadásban, számíthat
Anglia hadüzenetével.” A magyar vezérkart „árulással vádolta”, s a válságos helyzetben úgy tekintette Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságát,
mint aki „személyi becsülete megvédésével” és „egyéni áldozatvállalásával” akarta „feloldani önmagát és nemzetét a bűn alól”. Állítólag még azt
is mondotta, hogy „Telekinek majd egy széket üresen kell hagyni a békekonferencián”, de ennek nyomát nem találtam nagy munkájában (The
Second World War), ahonnét az idézeteket veszem.
Nem Churchill mértéke volt túl magas, a miénk volt szégyenletesen
alacsony: ő a keresztény civilizációt Hitler ellen védte, mi Hitlerrel védtük ... Kivételes elbánásra nem számíthattunk, a háború befejeztével csak
az a lehetőségünk maradt, amiként el akarta rendezni a világot. Ha elképzelései sikerülnek, tervei megvalósulnak, akkor Magyarország ma szabad.
Az Atlanti Alkotmány gondolata benne fogalmazódott meg, s némi módosításokkal az Augusta csatahajó fedélzetén Roosevelt elnökkel 1941.
augusztus 12-én ünnepélyesen kinyilatkoztatták „minden nép jogát, hogy
megválaszthassa azt a rendszert, amelyben élni akar” és azt a kívánságukat, hogy a „szuverénitását és önrendelkezési jogát visszaállítsák azoknak, akiket ettől erőszakosan megfosztottak”. Casablancában viszont
„meglepetéssel” fogadta 1943. január 24-én, amikor Roosevelttel folytatott kéthetes tárgyalásukat befejező sajtókonferencián az amerikai elnök
kihirdette a „feltételnélküli megadás” elvét, ami szerinte is oktalanul
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meghosszabbította a háborút. Az ellenségnek (a Harmadik Birodalomnak)
valamire meg kell adnia magát, különben a végsőkig harcol, amit Churchill mindenképpen el akart kerülni, nehogy az oroszok a háború kihúzódásával mélyen behatolhassanak Európába.
Egy hétre rá, hogy a végzetes nyilatkozat elhangzott (s biztosan mielőtt
azt a magyar külügyminisztériumban kiértékelhették volna), február elsején a Kállay-kormány megbízottja, egy újságíró Isztambulba érkezett,
hogy az angolokkal felvegye a kapcsolatot „kiugrásunk előkészítésére”.
Először az angolokat is egy újságíró képviselte, a különleges feladatokra
szervezett Special Operationa Executive magyarszármazású ügynöke,
akire csupán a kapcsolat felvételét bízták. Operettbe illő „tárgyalásaik”
nem tisztázták a Nagyidai Cigányokba kívánkozó elértéseket és félreértéseket, de azt mégis eredményezték, hogy Stemdale Bennett angol követségi tanácsos 1943. augusztus 17-én fogadta az „illetékes” magyar megbízottakat, akik hivatalosan kinyilatkoztatták „Magyarország készségét a
feltételnélküli megadásra, amint a nyugati szövetségesek elérik határukat”. A konspirációs feltételnélküli megadást, ahogy nevezték, Churchill
mindjárt bejelentette az első québeci konferencián, amely éppen aznap ült
össze, azzal a megjegyzéssel, hogy Magyarország elhatározását Sztálinnal
is tudatni kell. Nyilván nem akarta eljátszani az orosz szövetséget a nagy
háború egy jelentéktelen epizódjának tál lencséjéért... A választ az „Egyesült Nemzetek” nevében Anglia törökországi nagykövete adta át Újváry
Dezső isztambuli főkonzulnak és Veress László külügyi titkárnak a Márvány-tengeren cirkáló jachtja fedélzetén szeptember 9-én a késő esti
órákban: tudomásul veszik Magyarország nyilatkozatát azzal a feltétellel,
hogy a „katonai együttműködést a Harmadik Birodalommal” fokozatosan
megszakítja.
Nem azért, hogy előbb érjenek a határainkra, mint az oroszok, Churchill kezdettől melengette azt a gondolatot, hogy az Adriai-tenger csücskében partraszálljanak, és gyorsan behatoljanak Közép-Európába. Ahogy
a teheráni konferenciával (1943. november 27 – december 2.) kapcsolatban írja, „egy jobb-kezes mozdulattal Isztrián és a Lubjanai Kapun keresztül Bécs felé”. Teherán előtt még „együttes felelősséget” emlegettek a
szövetségesek és közös Európai Tanácsadó Bizottságot (Advisory
Commission on European Affairs) akartak felállítani a háború utáni ügyek
intézésére. Edén angol külügyminiszter szerette volna elérni a teheráni
konferenciát megelőző moszkvai szövetséges külügyminiszteri tanácskozáson, hogy vegyék bele a nyilatkozatba az érdekszférák elvetését, amit
Molotov helytelenített, a moszkvai amerikai nagykövet, Averall
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Harrimann mégis azt jelentette Rooseveltnek november 4-én, hogy
„semmi jelét nem látja annak, mintha a Szovjetunió ki akarná terjeszteni a
kommunista rendszert a határain túlra”.
Teheránban az első plenáris ülésen Churchill azt kérdezte Sztálintól,
belemenne-e a nyugati partraszállás (fedőneve Overlord volt) néhány hónapos elhalasztásába „bizonyos földközi-tengeri akciók” érdekében. Roosevelt vállalta a terv előadását: partraszállnak az Adria csücskében, hogy
Tito partizánjaival a Balkánon, s az előrenyomuló orosz hadsereggel meg
Odessza térségében találkozhassanak. Sztálin komolyan hallgatta az amerikai elnök fejtegetését, aztán megkérdezte, hogy „a földközi-tengeri operáció” érintené-e a nyugati partraszálláshoz szükséges angol–amerikai
hadosztályok erejét, s mikor azt a választ kapta, hogy nem, kioktatóan
mondotta: nem jó a csapatokat szétszórni különböző arcvonalakra, legyen
minden tervük bázisa az Overlord.
A három nagy 1943. december 1-én este hat órakor megint körülülte a
tárgyalóasztalt, hogy döntsenek a két legfontosabb kérdésben, Lengyelország sorsában és Németország feldarabolásában. Roosevelt úgy gondolta,
hogy Németországot öt részre kell szakítani, mindegyik „területnek” önrendelkezési jogot biztosítanának, a Kiel-csatornát Hamburggal, a Ruhrés a Saar-vidéket pedig az Egyesült Nemzetek ellenőrzése alá helyeznék.
Churchill helyeselt, „az elnök fején találta a szeget”, s azt ajánlotta, hogy
Poroszországot különítsék el, Bajorországot, Badent, Württemberget és
Pfalzot meg „kapcsolják” le Németországról, és vonják be egy dunai federációba. Churchill Európa közepén egy államszövetséget szeretett volna
létrehozni az egykori Habsburg-monarchia pótlására, ha nem is teljesen
az elemeiből, de mindenesetre ugyanazzal a meggondolással, amit a soknépű, soknyelvű birodalom képviselt: legyen az orosz törekvések ellensúlyozója a Duna-völgyében. Sztálin átlátott Churchill érvein, s azzal intette
le, hogy a németek egyesítése más népekkel előbb-utóbb a „germán birodalom feltámadásához vezetne”. Ausztria mindig független volt, legyen
most is az, „akárcsak Magyarország, Románia és Bulgária”. A magyarokat különösen óvta, nagy hiba lenne őket a németekkel egyesíteni, „mert
ellenőriznék őket”. Ettől eltekintve „nagyon veszélyes lenne olyan nagy
kereteket létrehozni, amelyben a németek operálhatnának”.
A második québeci konferencián (1944. szeptember 13-16.) Churchill
megint előadta „kedvenc tervét”, szinte azonos fogalmazásban: „egy jól
irányzott mozdulattal a Harmadik Birodalom adriai hónaljába vágni”.
Foglalják el Bécset, akadályozzák meg az „oroszok gyors beavatkozását
és a szovjet befolyás veszélyes kiterjesztését a Balkánon”. De akkor már
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maga sem hitte, hogy az oroszokat távol lehet tartani Európától, hiszen
mélyen behatoltak a lengyel síkságra és Erdélybe, s május óta Roosevelttel és Sztálinnal éppen arról levelezett, hogy miként lehetne a balkáni befolyási övezetekben akárcsak „ideiglenesen” is megállapodni. Amint belátta, hogy képtelenség Európa és az oroszok közé állni, a hagyományos
angol egyensúly” politika szellemében legalább osztozkodni akart velük.
Sztálin meghívására október 9-én Moszkvába érkezett, este tízkor már
együtt ültek a Kremlben s Churchill mindjárt a lényegre tért: „Állapodjunk meg a Balkán elrendezésében ..., kis dolgokban ne keresztezzük
egymás útját. Amennyiben kettőnkön múlik, mit szólna, ha Romániában a
beleszólás joga kilencven százalékban Oroszországot illetné meg, ugyanígy Görögországban minket, Jugoszlávia ötven-ötven”. Míg fordítottak,
Sztálin elé csúsztatott egy cédulát: Románia, Oroszország (neki a Szovjetunió mindvégig csak Russia volt) 90%, a többiek 10%; Görögország,
Anglia (az USA-val együtt) 90 %, Oroszország 10 %, Jugoszlávia 5050%; Magyarország 50-0 % Bulgária Oroszország 75,%, a többiek 25%.
A hatást így írja le: „Sztálin rápillantott a papírra, aztán vastag kék ceruzával megpipálta, hogy rendben van. Az egész gyorsabban ment végbe,
mint a leírása. Hosszú, mély csend keletkezett. Azt mondottam, még azt
gondolhatják, hogy ilyen cinikusan döntünk olyan kérdésekben, melyek a
népek millióinak sorsát szabják meg: égessük el a cédulát”. Sztálin:
„Nem, tartsa meg!”
Jaltában és Potsdamban még fogadkoztak az önrendelkezési jog betartásán, de Sztálin aláírása a nyilatkozaton csak annyit ért, mint a vastag
kékceruzás pipája az osztozkodási „cédulán”, s maga Churchill fogalmazta meg a legtömörebben, hogy mi lett Kelet-Európából, amikor ezt mondotta az amerikai Fulton egyetemen 1946. március 5-én: „Egy vasfüggöny ereszkedett le a kontinens közepén, amely mögött régi nemzetek
fővárosai rekedtek, Varsó, Berlin, Bécs, Prága, Belgrád, Budapest, Bukarest és Szófia.” Megérhette, hogy az idő vasfoga elrágta a Vasfüggönyt, s
talán a népek most egyesülhetnek egy szabad dunai szövetségben, amelyért oly kitartóan, de sikertelenül harcolt.
Mi, magyarok meg vegyük át a mértékét, ha megint nemzet akarunk
lenni, háborúban: határozottság; vereségben: állhatatosság; győzelemben:
nagylelkűség; békében: jóakarat...
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KANNÁS ALAJOS
Vérnász 366
Szokolay Sándor: Vérnász; Opera három felvonásban, hét képben, Federico Garda Lorca tragédiája, Illyés Gyula fordítása nyomán. A budapesti
Operaházban 1964. október 31-én tartott ősbemutató.
Manapság már közhely, hogy zsugorodik a világ. Megszoktuk a távolságok lemorzsolódását, a fény sebességének nyomába kapaszkodó hírek
terjedését, a hangnál gyorsabb utazást. És mindezt főleg nyugati vonatkozásban. De ha a magyar viszonylatokra gondolunk, akkor régebbi beidegzettségek alapján a fékeket keressük, akadályokat fedezünk fel és szellemi
vasfüggönyt. Valami szorongató gyanakvás hatására nem mindig hisszük
el, amit látunk, és a lelkesedés hevét lehűtjük az okoskodás zuhanyával.
Mi magunk talán megsértődünk, ha idegen ismerőseink Párizsban, Londonban vagy Los Angelesben Magyarországot a Balkánhoz sorolják, de
ugyanakkor önmagunkban elraktároztuk a balkáni állapotok hitét, és az
esetleges változásokkal már alig tudunk mit kezdeni.
Sokan ápolják még a legendát, hogy a magyar szó és kultúra felkent
őrzői csakis „extra Hungariam” élhetnek, s ami Hegyeshalmon túl születik (Nyugatról nézve), az figyelemre nem érdemes. Pedig sok minden
megváltozott és a bizakodás nem alaptalan. Mindez száraz elmélkedésnek
tetszik, ha az ember egy opera ősbemutatóját készül méltatni; de ha ez az
opera Budapesten került színre, röviddel Hruscsov bukása után, s főleg,
ha Kaliforniában írunk a díszbemutatóról, akkor mégsem lehet elsiklanunk a részletek felett.
A modern magyar opera hosszú időn át szinte kizárólag Bartók Béla
nevéhez fűződött, de volt egy korszak, amikor modernségről sem lírában,
sem prózában, sem zenében, színpadon meg különösen szó sem lehetett.
Ahonnan száműzték a Csodálatos Mandarint, és ahol szinte máglyára
vetették a Fábólfaragott királyfit, ott egy fiatal szerző csak félve gondolhatott modern zenére, és egy új utakat kereső mű díszbemutatójára egyáltalán nem is számíthatott. Most viszont az operaház vezetősége két szereposztásban is betanította és bemutatta Szokolay Sándor első zenedrámáját, egy modem ihletésű operát, a Vérnászt.
Bár téves lenne feltételezésem, mégis kénytelen vagyok azt hinni, hogy
amilyen elismert Szokolay Sándor neve a hazai közönség és kritika előtt,
366

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 1. számában.
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annyira ismeretlen a nyugati magyarságnak, jóllehet Istár pokoljárása
című oratóriumával és Poulenc emlékére írott Requiemjével már szerepelt
nemzetközi fesztiválokon Arezzóban és Toursban. (1962,1964.)
Én először Budapesten, 1963 őszén hallottam emlegetni, és be kell vallanom, nekem akkor szinte semmit sem mondott a neve. Talán felködlött
ausztriai éveimből, hogy az 1959-es bécsi VIT-verseny zeneszerzésdíjának ő volt a nyertese. De ezt a kitüntetést és egy korábbi moszkvai
VIT első díját valahogy nem éreztem a tehetség igazi mértékének. Más,
még az ifjonti években szerzett díjai alapján – az 1955-ös varsói VITverseny, az 1956-os Wieniawski-verseny – inkább azt gondoltam, hogy
Szokolay magabiztosan és elismerten szerepelt olyan helyeken, ahol a
szocialista realizmus fontosabb, mint a „modernség”. De hogy valójában
bátor, új utakat kereső zeneszerző, arról csak személyes tapasztalatok
alapján győződtem meg. Rábai Miklóséknál beszélgettünk a külföldi művészeti és kulturális kapcsolatok hiányos voltáról és arról a sajnálatos
tényről, hogy a világ egyik legjobb népi tánccsoportja rövidlátó, bürokratikus szempontok miatt még nem jöhetett az Egyesült Államokba. (Sajnos, ezen a téren még máig sem történt változás.) E beszélgetés folyamán
kérdeztem meg Rábai Miklóst, aki egyébként az Állami Népi Együttes
szervező-igazgatója, van-e olyan fiatal magyar zeneszerző, aki Kodály
Zoltán, Farkas Ferenc és Veress Sándor nyomdokába léphet táncjáték
zenével. Rábai habozás nélkül Szokolay nevét említette, aki éppen a Népi
Együttesnek írt egy zenés színpadi játékot. (Jóka ördöge, 1958), majd a
Pécsi Balettegyüttesnek is komponált két táncjátékot. (Iszonyat balladája,
1960 és Tetemrehívás, 1962.)
Ezek a művek már jelezték Szokolay érdeklődését a színpad iránt. A
Tűz márciusa című oratóriuma, melyet 1960-ban Erkel-díjjal tüntettek ki,
viszont azt igazolta, hogy a fiatal zeneszerző a szenvedélyes feszültségű,
szinte monumentális témát keresi. Így nem véletlen vagy alkalmi érdeklődés vezette az opera műfajhoz, hanem alapos előkészület és érzelmi
adottság szerencsés találkozása. Hogy első operájának szövegkönyvéül
egy Lorca darabot választott, az a drámaiság igényén túl nagy adag önbizalomra is vall. Mert Szokolay világosan tudtára adta az aggodalmaskodóknak, hogy Lorca művét nem mankónak szánta, hanem csak nyersanyagnak.
Federico Garcia Lorca (1898–1936) társadalmi színműve, a Vérnász,
telítve van drámai feszültséggel, tragikus fordulatokkal, és valóban alkalmasnak látszik egy opera alapanyagának. A darab voltaképpen a spanyol nő sorsának tragikus voltát vetíti elénk, de a mű nyelve költői,
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szimbólikus és sokszor népballadai, tehát végső fokon egyetemesen emberit is jelképezhet. A dráma már régebben a magyar közönség elé került
Illyés Gyula fordításában, akinek sikerült a magyar szövegbe is átmentenie az eredeti spanyol népi hangulatot. A dráma magyarul is spanyol dráma maradt, és gazdag színeiben annyira bonthatatlan egészként tündökölt,
mint egy Goya festmény. Különös módon a drámának éppen ez a két legfontosabb eleme, spanyolsága és prózai szövegében is kerek volta, vált
leginkább a zenei ábrázolás legfőbb akadályává. A spanyol volta és népies jellege emelte gátat könnyebb volt áthidalni.
Szokolay azonban észrevette a buktatót, és tudatosan elkerülte, hogy
egy spanyol parasztdrámát, egy megkésett vagy akár modem Parasztbecsületet írjon. Az örök emberit akarta ábrázolni és nem a spanyol népit.
De ami elkerülhető volt az egésznél mint egyetemes megközelítési mód,
az a részletekben könyörtelenül visszatért mint újabb probléma. Mert
Lorca műve valóban egyetemes népballadai, s a szerelem és halál tusája
örök emberi harc, de ennek a harcnak megnyilvánulási formája, a becsület
egyfajta értelmezése, annak emberfelettien fontos volta, maga a vérbosszú
motívuma jellegzetesen spanyol. Így Szokolay kénytelen volt mégis spanyolos motívumokkal dolgozni, s időnként népiesre stilizált melódiát
használt. Mindezt Bartók elméletével szemben, aki a műzene felfrissítését
a parasztzenének csak olyan elemeivel tartotta megengedhetőnek, „amelyet az utolsó századok érintetlenül hagytak.”
De a nehezebb feladat az volt, hogy a szerző az önmagában kerek dráma fölé emelje a zene újabb épületét, amely áttetsző és szinte anyagtalan
voltánál fogva kifejezheti azokat az indulatokat is, amelyeknél a szavak
csődöt mondanak. Itt bontakozik ki a muzsikus alkotó ereje, az újat teremteni tudás, amikor már nem aláfest, vagy csak illusztrál, hanem zenével mondja el a mondhatatlant. Az opera legfőbb gyengéjének ezt a szerkezeti hibát kell tartanunk, hogy a legdrámaibb helyzetekben a szereplők
a szóhoz, gyakran egyszerű zajhoz vagy kiabáláshoz hátráltak, a feszültség énekkel való kifejezése, érzékeltetése és feloldása helyett.
Ez a tétel azonban már magának az operának a bírálatához vezet.
Előbb illenék szólni néhány szót a szerzőről is, ha már felsoroltam előbb
az alkotásait.
Szokolay Sándor zeneművészeti főiskolai diplomáját Farkas Ferenc tanítványaként szerezte meg 1957-ben. Ha arra gondolunk, hogy még alig
múlt harminchárom éves, reményekkel és várakozásokkal tekinthetünk
operaszerzői munkája elé. Az opera nem volt valami népszerű műfaj a
magyar zenében, hiszen Erkel, Bartók és Kodály után alig beszélhetünk
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jelentős magyar zenedrámáról. Bizonyítja ezt a tételt az az egyszerű, száraz adat is, hogy az elmúlt két évtizedben Petrovics Emil C'est la guerre
című egyfelvonásosa után a Vérnász a második komoly igényű magyar
opera, amely a budapesti közönség elé kerülhetett. (Ránki György Pomádé király új ruhája című vígoperája a könnyebb műfajhoz sorolható.) Az
ilyen vállalkozásokhoz pedig hit és hivatástudat kell, különösen akkor, ha
a szerző nem „rendelésre” dolgozik. Szokolay önmagától választotta a
Vérnászt, lemondva egyéb kedvezőbb és főleg jövedelmezőbb lehetőségekről, mert valami „maradandót” akart alkotni.
Emlékszem lelkesedésére, ahogy a készülő Vérnászról beszélt. Kodály
Zoltánnál tett látogatásunk után egy ideig körben sétáltunk az Oktogonon
és ő még mindig indulatoktól hevülve mesélte, mennyire megrázta a Vérnász párizsi előadása, amelyet a Vieux Colombier-színházban látott 1962ben. Azt a könyörtelen, elevenbe hasító drámaiságot akarta megfogni és
zenében visszaadni, ami őt a párizsi nézőtéren szinte könnyekre és szenvedésre kényszerítette ...
Még akkor megígértem, hogy visszatérek a Vérnász bemutatójára, amit
eredetileg 1964 májusára terveztek. Sajnos, a körülmények másként alakultak, és az október 31-re halasztott ősbemutatóra nem mehettem el.
De az előadást közvetítette a Petőfi Rádió s a szerző és a Magyarok Világszövetsége jóvoltából megkaptam a díszbemutatóról készített hangszalagot. Így ha kicsit késve is és némi elfogódottsággal, de ismertethetem
ezt az új operát. Hiába, zsugorodik a világ, de jó, hogy így zsugorodik.
Az első felvonás nagy, megrázó nyitánnyal indul. Felfokozott drámaiság, amely szinte már feleslegesen kiabál. És ezt a feszültséget igyekszik
tartani a szerző végig a három felvonáson, ami persze lehetetlen feladat.
A hiányosan alkalmazott dallamot igen sokszor elnyomja a harsogó hangszerelés, és az ének inkább összefüggéstelen szigetcsoportokat alkot a
zene hömpölygő áramában, mint folyamatos történést. Az opera legkifejezőbb része a második felvonás, amely után a harmadik határozott viszszaesést mutat. Szokolay operai nyelve határozottan eklektikus. Ismeri a
Schönberg-iskola törekvéseit, de a „tizenkétfokúság”-ot nem általánosan
használja, hanem kifejezetten a „halálközei” jelzéseként. Szándékosan
elkerüli a „vezérmotívum” alkalmazását, és így a szereplőknek nincsen
egyéni karakterük, hanem inkább nagy zenei-zenekari egységek teremtődnek. Mint korábban említettem, a szerző igyekezett elkerülni a „spanyolos” zenét, de ugyanakkor a népi, lakodalmi jelenetek stilizálásra
kényszerítették. Mint más közép-európai szerzők (Jan Cikker, Eugen
Suchon) Szokolay sem hagyja figyelmen kívül a népi ihletést, de Bartók
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és Kodály hatását Puccini és Honegger hatásával igyekszik egyesíteni. A
különböző hatásoknak ez az egyesítése azonban azt is jelenti, hogy a
szerző még nem találta meg a maga, másoktól nem járt egyéni útját, s
mint egyik otthoni kritikusa írja: „önálló operanyelvét még nem sikerült
kialakítania”. Mindezt talán épp azért, mert a dráma, Illyés Gyula szövege, túlságosan is él. A prózai cselekmény adja a drámai sodrást, meg a
„vastag” hangszerelés, de a melódia kevés és töredékes. Az előadók énekelnek, de a közönség ezt még nem hallja.
Talán szerencsésebb megoldás lett volna, ha Szokolay a francia szöveget választja alapanyagául és az így nyelvében „ismeretlen témát kísérli”
meg énekkel és zenei eszközökkel kifejezni. A magyar szöveg csak akadály külföldi színpadokon, a modern opera sikerét pedig éppen a nemzetköziség, különböző világtájakon való előadás biztosítja. Mivel magyar
nyelvű szereptanulásra alig vállalkoznak nyugati énekesek, a Vérnász
külföldi színpadokon – a magyar opera vendégszereplését leszámítva –
csak úgy kerülhet bemutatásra, ha a spanyolból magyarra fordított szöveget, a zene figyelembevételével és megkötéseivel megint átfordítják valamelyik nyugati nyelvre. A francia szöveg ellenére még mindig modern
magyar opera lehetne a Vérnász, hiszen nem a szöveg teszi az operát. De
a szöveg meggátolhatja esetleges külföldi előadását.
Vérnász még nem állítható Britten, Menotti vagy Dallapiccola újabb
művei mellé, de feltétlenül előadható nyugati színpadokon is. És ez már
önmagában jelentős eredmény. Az énekesek közül kiemelkedik Komlóssy
Erzsébet az anya szerepében – a mű lényegében az anya drámája.
Ilosfalvy Róbert mellett talán ő igazolja legjobban a hazai énekképzés
magas színvonalát. Mindent egybevetve: a modern magyar operához vezető úton Szokolay Sándor Vérnász a fontos mérföldkő.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Három Könyv 367
Háy Gyula: Királydrámák: Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1964.
481. I.
Csurka István: Százötös mellék; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1964.
Halász László: Művészet és pszichológia, Gondolattár 23. sz., Gondolat.
Budapest, 1964. 146 lap.
Háy Gyula személyes sorsa sem mentes a drámai helyzetektől. Megleljük
benne a bűnbeesés, a felismerés, a szembefordulás és a vezeklés elemeit.
De római konzulokról, hun vezérekről, középkori királyokról olvasva
vajon miért idézzük fel az író életének nyilvánosság előtt játszódó jeleneteit? Hiábavaló lenne a politikában alaposan megfürdött író munkáinak
ürügyén bizonygatni, hogy élet és mű áttétel nélkül kapcsolódik egymásba és éppen ilyen hiábavaló lenne az ellenkezőjére esküdni. Régi igazság
ez – de királydrámáinak olvasása közben mégis szüntelenül összefüggést,
valamilyen titkos folyosót keresünk a vezérsátor, a trónterem, a szerző
dolgozószobája meg a hírügynökségek távírótermei között.
Az első drámák harmincegynéhány esztendeje keletkeztek – és ez a
tény kizár minden további okoskodást, ami a későbbi eseményeket illeti.
A kötet egésze azonban az utolsó tíz esztendő gyümölcse. Válság utáni,
messzire visszatekintő, elmélkedő és elmélkedésre ingerlő könyv, amely
talán sohasem áll össze egységgé, ha Háy Gyula ötven és hatvan éves
kora között nem cselekszik, majd nem fosztatik meg a cselekvés lehetőségétől.
Mondjuk meg mindjárt a megindult olvasó és hajdani tanítvány hangján, hogy érdemes volt. Érdemes volt, mert így kerülhetett az első királydráma, az 1932-ben befejezett Isten, császár, paraszt mellé a gyűjtemény
második tartóoszlopául az 1960-as dátumot viselő Mohács és méltó zárókőként a tavalyi keltezésű Attila éjszakái. Természetesen a többiért sincs
oka Háy Gyulának magát a saját, pallósjognál keményebben ítélő törvényszéke elé vonszolnia. Érthető okoknál fogva ebbe a kötetbe nem sorolt drámája, a Tiszazug és ez a három színmű biztosítja irodalmi létét a
következő évtizedekben.
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Nehéz eleget ismételni, mennyire fontos, hogy Háy fiatalkori műveitől
hidat talált a mai napig – de ez nem az Élet hídja vagy ami utána következett! Hiszen ő is abba a nemzedékbe tartozott, melyet különösebb borúlátás nélkül is elveszettnek tartottak és tarthattak. Az író csak maga-magát
válthatja meg: ezt tette Benjámin László két utolsó verseskötetével, ezt
Zelk Zoltán élete főművével, a Sirály-jal és ennek vagyunk megkönnyebbült tanúi Háy Gyula királydrámáinak olvastán.
Mivel meggyőződésünk, hogy egy életműben csak a legkülönb alkotások határoznak, a királydrámák hat darabja közül az említett háromra
összpontosítjuk figyelmünket. A maradék három közül a Porosz csoda és
a Barbár a pillanat tüzében keletkezett allegória: ízléssel, mértéktartással
ugyan, de keletkezésük időpontjára függeszkednek s ráadásul fiatalkori
művek. A Ló című allegórikus vígjáték a maga rettenetes mulatságosságában időben közelebb áll hozzánk, mégis mellékterméknek,
alkotásközbeni pihenőnek érezzük.
Tekintsünk tehát fel a kötet és az életmű oszlopaira. Az első, az Isten,
császár, paraszt maga is fiatalkori írás, de mennyivel különb a többi
zsengénél. Annakidején olyan belépést biztosíthatott volna szerzőjének a
magyar színpadra, amely kevésnek jutott ki. Bertold Brecht drámáinak
szellemi és fizikai közelségében keletkezett; legszembetűnőbb
rokonvonása, hogy ez is, mint Brecht valamennyi műve, a marxi történelemszemlélet értelmezésére építi cselekményét és ezenkívül szükségesnek
érzi a nézőt a szereplők szájából felvilágosítani, mit is tart a történelmi
materializmus a hősök egy-egy lépéséről. Brechttől Háyt azonban radikálisan elválasztja, hogy nincsenek elméleti meggondolásai, nem keresi az
epikus vagy jelképes ábrázolás lehetőségeit, színpada kazán, nem lombik.
A tétel bizonyítására, illusztrálására csak gyengébb pillanataiban vállalkozik; különben nem nevel, katarzisba hajszol.
Elgondolkozhatnánk azon, miért érezzük korszerűnek, azaz korunkhoz
szólónak ezeket a királydrámákat, melyek a színműszerkesztés klasszikus
szabályait tartják tiszteletben. Talán azért, mert a hely–idő–cselekmény
egység mellett Háy szívesen él a jelenetek ellenpontozásának már-már
zenei módszerével; mert felvonásai kurták, toronyiránt közelítik meg tárgyukat és egytől-egyig crescendóra végződnek. Nincs a magyar színpadon senki, aki a felesleges elemek lehántásához a dráma izomzatának
kidomborításához úgy értene, mint Háy Gyula.
Ezek az igazi drámához annyira nélkülözhetetlen és a színpadra kalandozó legnagyobbjainkból is oly fájdalmasan hiányzó tulajdonságok tették
a maga idejében jelentőssé az Isten, császár, paraszt-ot. De hiába került
983

később tanári székbe Háy, iskolát sem ott, sem a színházi világban nem
teremthetett. Ami az Isten, császár, parasztiban álmélkodtató, meglelhetjük két kései drámájában, a Mohácsiban és az Attila éjszakáidban. Ami
azonban zavarónak és időnként torznak hatott – a hősök önszemlélete –,
ezekből eltűnt, leszűrődött. Időközben más, művének magyarázatához
nélkülözhetetlen dolog történt. A hajdani emigráns ismét polgárjogot
nyert az országban, azonosult ennek népével – és múltjával, módja nyílt a
kívülálló tiszteletreméltó és néha érdekes, de belülről ritkán méltányolt és
nem is mindig méltányolható nézőpontjának feladására. Az Isten, császár,
paraszt hőse hiába magyar király s vérbeli hős: a magyar történelem jelenéhez csak annyi köze van, mint ama shakespearei királyfinak a dánokéhoz. Az Isten, császár, paraszt szerzője a Mohácsot nem tudta volna megírni.
Most pedig itt van előttünk – egyelőre nyomtatásban – a magyar történelem legdrámaibb pillanatának méltó megörökítése. Hogy Háy mennyire
belülről közelíti meg tárgyát, azt legjobban Csikasz alakja jellemzi. Mintha Illyés Dózsa drámájából emelte volna át az öreg jobbágyot, akinek
csontváz ujja 1526-ból visszamutat 1514-re. Az ő első feltűnésével kerül
a darabba a tragikus motívum és utolsó jelenetével tetőződik be,
jobbanmondva, omlik össze, az épület.
De, ha erényeket dicsérünk, nem elégedhetünk meg a rokonság emlegetésével. Háy Gyula Mohácsában megteremtette a történelmi mártír a
színpadon és a való életben oly sokszor feltűnő figuráját. Lajos király úgy
sétál be a mohácsi egérfogóba, hogy tudja hová tart. Alkotó szerepet várt
a történelemtől, ez pedig egyetlen jelenést tartogatott neki: az élet odaadásának lehetőségét. A cselekmény maga a csata előestéjén zárul: az előzmények pedig arra szolgálnak, hogy veséjéig lássunk annak, aki másnap a
Csele folyóba fullad. A mártírhalál értelmét illetően természetesen kétségeink támadhatnak a darab olvastán is; de a Mohács a mártírhalál mechanizmusát tárja fel, a gép fogaskerekei csak egyetlen irányban forognak.
Az Attila éjszakái is a címszereplő halálával végződik; elszalasztott lehetőségek feletti fájdalmat mégsem érzünk – inkább a beteljesülés természetességét. Az Attila éjszakái jellem tanulmány: a hódító, a zsarnok belső
életének kivetítése. Krónika, de kemény, erőteljes színekkel, magyarázat
nélkül, s mintha természeti jelenséggel néznénk farkasszemet, az ítélet
vagy jóváhagyás elemei is hiányoznak. A dráma célja minden bizonnyal,
hogy a hódító, a zsarnok emberivé alakított egyéniségét a nézővel
egyszintre állítsa. Értelemgyújtó, mltoszellenes detektívmunka, akár
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Freud Mózese. Érett, elődökre már nem tekintő, önálló törvényű mester
alkotása.
Az Isten, császár, parasztot előbb játszották német s talán japán vagy
portugál színpadon, mint szerzője anyanyelvén. Remélnünk kell, hogy a
Mohács és az Attila éjszakái rövidesen magyarul is megéri a feltámadást.
Mert a dráma folyóiratokban vagy gyűjteményes kötetben halott szöveg –
de a legszerényebb vidéki színház legszűkebb kamaraszínpadán lángoló
életre kel.
*
Csurka István nevének említésekor szinte szócséplésnek hat tehetségéről beszélni. Ez az alig harmincéves, megjelenésre és hangra egyaránt
fiatalember a rátermettségnek és erőnek olyan robajával tört be főiskolás
korában az irodalomba, hogy legfeljebb azt találgathattuk, merre visz útja.
Mert kétség nem férhetett ahhoz, hogy hosszú út nyílik meg előtte.
Egy első novelláskötet és a kritikában méltánytalanul elsikkadt regény
után most elbeszéléseinek újabb gyűjteménye fekszik előttünk s ezt faggatjuk: beérkezett-e Csurka vagy száguldása közben állt-e meg
lélekzetnyi pihenőre.
Százötös mellék – ez a kötet címe. Tizenkét elbeszélést tartalmaz. Az
első, a címadó és a legutolsó, melynek Hármas egység a címe, állítja a
legsúlyosabb dolgokat lefegyverző ábrázolásban A fiatalokról és a szerelemről van szó. Csurka párjai elsősorban egymás testében fedezik fel s
ízlelik bűntudat, félelem és hátsógondolatok nélkül a létezés csodáit. Szerelmük, már amennyire ez lehetséges, tárgyilagos, spontán. Ábrázolásuk
csak azért nem ível harsogó panteizmusba, mert Csurka szégyenlene oktalan idillt rajzolni; stílus-eszményképe, melyben a közlés tényének jut ki a
tisztelethely, is visszatartja.
Aggódó és néha kárörvendő történetek járják be a nyugatot a hazai fiatalság szerelmi erkölcséről. Csurka könyve aggályainkat inkább csillapítja, mint aláhúzza. Igaz: elbeszéléseiből is kiderül, hogy a kapcsolatok
mindenféle hagyománytól eltérnek s csak önön-létüket tisztelik. De –
legalábbis számomra – végtelenül megnyugtató, hogy kétséges tulajdonságok helyett olyan értékek nyernek új megvilágítást, mint a
mindenekfeletti őszinteség, az érzelmek tökéletes végigélése és a másik
fél bármilyen jellegű kizsákmányolásának tilalma.
Csurka mindezekre nem prédikációval tereli figyelmünket. Az emberpárok viszonyát a pillanatban ábrázolja. Erről azután részletes és gondosan domborított térképet rajzol.
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Csurka, noha a merészképzeletű, messzeívelő szerelmi-történet tűnik
Igazi erősségének, legtöbbször szemmelláthatóan fékezi magát. S ennek
oka bizonyára nem egyedül stíluseszménye. Fiataljai a fanyar ízeket is
ismerik – a tragédiák vagy ezeknek szele is megsuhintotta már őket. A
sokféle albérleti-kereseti feneség, polgárién hétköznapi gond mellett
existenciális kérdések is nyomják őket. Ezt a manapság otthon érdemes és
érdemtelen hátra egyaránt ragasztott címkét nem használóinak értelmezésében mondjuk ki. Csurka hőseinek esetében annyit jelent, hogy érzelmi
életük teljességében a tudat ellenőrzésétől szenvedő homo sapiensek. Síri
hangulataikat, a felületen feleslegesnek tetsző cselekedeteiket csak annyi
hitellel fogadjuk el, mint a magunkét. Ez éppen elég.
A Hármas egység című novella egy bekezdése érzékelteti, milyenek
ezek a hangulatok.
„A villanyfény még sivárabbá tette a szobát. Nem sokat teketóriáztak,
gyorsan bebújtak az ágyba, egymás mellé. Ez az összesimulás, ez az öszszenézés már nem hasonlított semmilyen előzőhöz. Annak a szerelemnek,
amit ide, ebbe a sivár szobába behoztak, is vége lett. A sivárság tette volna, vagy csak az, hogy minden út idevezetett? Szorongással, szomorú
áhítattal nézték egymást, éppen olyan szótlan figyeléssel, mint eddig, de
most nem a testük és nem a lelkűk nyúlt át a másikba, hanem mint két
darab örök gond feküdtek egymással szemben, menthetetlenségük tudatában.”
Ennek a szerelmi történetekben bemutatott életérzésnek kibomlását figyelhetjük meg a kötet javarészét kitévő Nyílt törés, az Uszálykormányos,
a Lakók és ripacsok és az Egy fogadó lelkivilága című elbeszélésekben.
Ezekben tűnik fel Csurka igazi, egyéni hőse: a slemil. A figura évszázados, de kihaltnak véltük. Csurka felélesztette és új káderlapot állított ki
róla.
Az ő slemilje Chaplinnel vagy Salamon Bélával tart rokonságot, azzal
a különbséggel, hogy nem a mindent felőrlő államgépezet kerekeibe botlik, hanem a saját lábába. Nagyképűbben szólva: a komikum forrása inkább a jellemben, mint a környezetben rejlik.
Csurka slemiljeinek számtalan változatával ismerkedhetünk meg a
Százötös mellékben. Akad lumpenproletár slemilje, diákslemilje és majdnem könnyeztető tragikus slemilje. A hazai kritika főleg ezeket a torz
figurákat emlegeti, amikor azt hányja a fiatal író szemére, hogy idegen
forrásokból merít. Holott nem lehet Csurka elbeszéléseinek eredetiségét a
felület csillogó cizelláltságával elintézni. A mese anekdótikus szövését,
igaz, a magyar mezővárosból hozta magával, de legjobb elbeszéléseiben,
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amilyen az Egy fogadó lelkivilága vagy a Lakók és ripacsok elhagyja a
felesleges ballasztot. Ami pedig az idegenség vádját illeti: Csurkának
egyáltalán nem leljük külföldi mestereit. Ha ő a pesti lépcsőházakat,
egyetemi folyosókat, lóversenytribünöket szemlélve is olyan tapasztalatokhoz, tanulságokhoz jut, mint mások másutt, talán a modellt kellene
jobban megvizsgálni az ábrázolás jogosultságának kétségbevonása helyett.
*
Korszerű pesti tréfával abszolút zsebkönyvnek is nevezhetnők a Gondolattár tenyérnyi köteteit, hiszen három is elfér belőlük egy zsebben.
Nemcsak alakjuk, tartalmuk is tetszetős, körültekintően fogalmazott,
dogmákat és babonákat oszlató, hasznos, valóban hézagpótló olvasmány.
Egyik-másik nyugati nyelven sem hozna szégyent szerzőjére és a Gondolat kiadóra. Ez az elismerés természetesen nem indokolja a kérkedést,
amelyet például az Olcsó Könyvtár jubileumai alkalmából vagyunk kénytelenek végighallgatni. Csak örülhetünk annak, ha a magyar olvasó egy
órai munkabérért a természet-, társadalom- és történelemtudományok
legizgalmasabb témáiról jó összefoglalásokat kap kézhez. De évtizedek
óta – s nem négy-ötezres, hanem százezres, nem ritkán félmilliós példányszámban – jelenik meg a francia Que sais-je, az angol Penguin
Books és a német Fischer Bücherei, a többtucat amerikai zsebkönyvről
nem is szólva. Nyugtázzuk tehát a magyarországi kultúrforradalom tényeit, de ne áltassuk önelégült sovinizmusunkat a spanyolviasz felfedezésének szánalmas hiedelmével.
Halász László kis könyve, a Művészet és pszichológia a Gondolattár
köteteinek minden erényét magában hordja s fogyatékosságai is jórészt a
helyzetben, nem a szerző szándékában rejlenek. A legutóbbi évekig oly
kevés mű jelent meg a lélektan tárgyköréből akár népszerű, akár akadémiai színvonalon, az egyetlen magyar szakfolyóirat pedig olyan szégyenletes állapotban leledzik, hogy Halász munkája terjedelme és rendeltetése
ellenére rendkívül megnyugtató s ugyanakkor nagy reményekre jogosít.
Halász László munkájának első eredménye az, hogy a magyar szellemtudományok szinte hagyományos negyedszázadnyi késését – amely a
Rákosi korszakban gyakran félévszázadnyira súlyosbodott – a maga szakterületén mindössze egy évtizedre szorította le. Józan, tárgyilagos és szintézisre törekvő hangon tárgyalja a különböző lélektani iskolák álláspontját
a művészetet illetően, nem téveszti össze a tudományos polémiát az újságcikkel vagy a rendőrségnek címzett feljelentéssel, Illő távolságot enged vélemény és bizonyított tény közé.
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A Művészet és pszichológia első fejezeteiben Halász egy általánosan
elterjedt félreértést tisztáz. Kimondja, hogy a lélektan művelői jóval többet tanulhatnak a művészektől, mint fordítva, visszaállítja jogaiba a romantikus racionalizmus által kitessékelt ösztönös folyamatokat, pontosabban a sajátos művészi felfogást. Ez otthon márcsak azért is fontos,
mert a huszadik századi művészeti irányzatok egyébként jóindulatú propagálói a konstruktivista festészetet vagy a szürrealista irodalmat ismertetve, itt tévedtek a legveszélyesebben.
A művészetpszichológia problémaköre, kutatási iránya Halász László
könyvében kettéválik. Az első részben van szó arról, amit általában a kifejezés takar: az alkotó egyéniség és az alkotás-folyamat lélektanáról. Az
utolsó oldalakon pedig a műátélés lélektanáról, a mű és a közönség viszonyáról olvashatunk vázlatos ismertetést. Mondanom sem kell, hogy hasznos és időszerű lenne mindezen témákról akár magyar szerző tollából,
akár fordításban részletesebb, lényegbevágóbb művet olvasni. De amíg
erre – remélhetőleg minél előbb – sor kerül, Halász László megbízható
összefoglalására vagyunk utalva.
A művészi egyéniség és a művészi alkotás folyamata a lélektannak
kezdettől fogva tárgya s egyúttal az esztétikával közös, számtalanszor
kutatott s nagyjából feltárt határterület – már amennyire az emberi egyéniség tényezői különválaszthatók és elemző módon feltárhatók! Halász
biztos talajon jár, és meggyőzően érvel, amíg a tehetség kialakulását, sajátosságait, az egyéniség és a patológia problémáit veszi sorra. Süppedékesebb terület a művészi alkotás folyamatáról, ennek állomásairól szóló
rész. A természettudományos, hipotéziseit elemzéssel és kísérlettel igazoló igény itt áthatolhatatlan akadályba ütközik. Úgyszólván csak a művészek vallomásai állnak a bizonyító eljárás rendelkezésére – s ilyenkor
nehéz elismerni, hogy a tudományos igényű és szemléletű lélektan ma
sem nélkülözheti a filozófia és az introspekció eszközeit.
A műátélés lélektana már sokkal inkább megközelíthető elemző, kísérletező álláspontról. Halász Lászlót lelkiismerete, intelligenciája ezúttal
sem hagyja cserben, de tájékozottságának hiánya kiütközik. Ha az egyébként oly rokonszenves munka e fogyatékosságánál kissé hosszabban időzöm, ennek oka az, hogy talán felhívhatom a szerző és a sorozat olvasóinak figyelmét néhány, a témát kiegészítő nyugati publikációra.
A műátélés lélektanát a legújabbkori pszichológia több olyan irányból
kutatja, mely Budapesten tabunak számít, vagy még ismeretlen. Az első
kategóriába tartozik az alaklélektan tétele a formák felfogásáról. Igaz
ugyan, hogy ennek az iskolának számos tanítását Nyugaton is elavultnak
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tekintik, de éppen a felfogásra vonatkozó tanulságokat bajos elhanyagolni. A kísérleti lélektan új ága a kísérleti esztétika, amelyet a párizsi egyetem tanára, Souriau művel nem megvetendő eredménnyel. Megállapításainak csak egy részét adta közre – a tudomány-ág a kezdet kezdetén tart –,
de munkamódszerei, feltételezései említésre méltóak. Ugyanezt mondhatjuk a párizsi, brüsszeli és londoni egyetemen működő filmológiai intézetekről, amelyek a legújabb és mechanikus eszközökkel legjobban ellenőrizhető művészetnek szentelik kutatásaikat. A filmológia egy sor, a művészetlélektanba vágó könyvön kívül nemzetközi folyóirattal és kongreszszusokkal is dicsekedhet.
Végül elképzelhetetlen, hogy ma a művészi egyéniségről vagy az átélés társadalmi feltételeiről, alkotó és közönsége viszonyáról beszéljünk
az összehasonlító etnológia, illetve a társadalomlélektan forrásainak ismerete nélkül. Halász László munkájában többször előfordul a marxizmus, a
marxista lélektan említése. Ezalatt odahaza rendszerint pavlovi ihletésű
lélektant értenek – melynek marxista jellegét főleg alapítójának orosz
nemzetisége adja. Ha van a modern lélektannak olyan iskolája, amely a
társadalmi eredőknek, az egyén közösségi gyökereinek elsőrendű fontosságot tulajdonít, ez az Amerikában született, de általánosan elterjedt társadalomlélektan. Ez a tudományág ad teljes magyarázatot a művészetpszichológia olyan problémáira, amelyek másként meg nem érthetők.
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HANÁK TIBOR
Elavult esztétika 368
Szigeti József: Bevezetés a marxista-leninista esztétikába, I. rész; Kossuth
Kiadó, Budapest, 1964. 253 l.
A marxista-leninista esztétikában olyan intenzitással törnek elő a problémák, hogy a marxizmus egész ideológiája belerázkódik. Hogy miért épp
az esztétika vált a kétkedés és bizonytalanság egyik fő forrásává, annak
több oka van.
Köztük első helyen talán az, hogy „marxista-leninista esztétikáról” voltaképpen nem beszélhetünk, legfeljebb csak a marxisták-leninisták esztétikájáról. Marx és Engels nem foglalkozott esztétikai kérdésekkel. Tevékenységük ezen a téren kimerült abban, hogy véleményt mondtak néhány
műről és szerzőről. Lenin »esztétikája« pedig abból állt, hogy az íróktól
és művészektől elvárta politikája támogatását. A marxisták-leninisták
esztétikája, Franz Mehring és Plechanov próbálkozása után, elsősorban
Lukács György műve. S mivel az esztétika kívül esett a marxizmus alapítóinak érdeklődési körén, mindig kicsit toldaléknak, mostohagyereknek
számított.
De nemcsak emiatt mellőzték az esztétikát, hanem gyakorlati okokból
is; a gondolatközlés nagyobb szabadságára törekvő írók és a kultúrpolitika irányítói egyaránt az esztétikával próbáltak takarózni, esztétikai fogalmakkal igazolták mind a kultúrpolitikai engedmények követelésének jogosságát, mind a megadott engedményeket. Végülis azt vették észre, hogy
a marxista-leninista esztétika gerinctelen és semmitmondó.
Szigeti József ezzel ellentétben azt állítja, hogy; „Ma a marxista esztétikát az jellemzi, hogy a nagy alapvető elvek tisztázódtak.. (122. lap) E
kijelentés világosan érzékelteti azt a távolságot, amellyel műve elmarad a
jelenlegi esztétikai viták fősodrától. Dogmatizmusának mentsége lehet,
hogy most közreadott írása a budapesti tudományegyetemen 1960/61-ben
elhangzott előadásainak a szövege. Ez a mentség azonban egyúttal azt is
jelenti, hogy könyve már megjelenése előtt elavult volt. A „marxistaleninista esztétikát” ugyanis aránylag elég hosszú idő óta épp az jellemzi,
hogy alapvető elvei homályossá, megfoghatatlanná váltak.
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„A marxizmus a művészetben a valóság ábrázolását látja” – írja Szigeti (152.1.), más szóval; szerinte „a művészet valamilyen módon a valóságot tükrözi vissza” (128.1.).
Ez a realizmus álláspontja. Értelme főként azon múlik, hogyan határozzuk meg a valóságot és a visszatükrözést. S mert a
visszatükrözéselmélet nemcsak az esztétika, hanem elsősorban a marxista
ismeretelmélet tétele, a valóság és a valóság tükrözésének problémája a
marxizmusban a filozófiai alapokat érinti. Ezért említettem a bevezetőben, hogy egyes esztétikai kérdések a marxizmus egész ideológiáját megremegtetik.
Hogy mi a valóság, azt a sztálini korszakban a pártvezetőség mondta
meg. A valóság tükrözése a párt politikai érdekeinek szolgálatát jelentette.
A leszűkített valóság-fogalom alapjáról még az irodalom klasszikusait is
ferde szemmel nézték, nemhogy a pártosság körén túllépni vágyó írókat.
Ez a beállítottság kulturális lemaradást eredményezett. Az ötvenes évek
második felétől kezdve, főképp a könyvkiadás terén, figyelemreméltó
fejlődés indult meg, egy ideig anélkül, hogy ezt ideológiai vagy esztétikai
érvekkel indokolták vagy igazolták volna.
Nemrég Roger Garaudy és Ernst Fischer a már bekövetkezett kultúrpolitikai változásokat, továbbá az írók és művészek vágyát a szélesebb horizontra a visszatükrözés-elmélettel igazolta. Ehhez a valóság-fogalom tágítására volt szükség. Garaudy kiadta a „parttalan realizmus” jelszavát. Magyarországon már jóval Garaudy könyvének megjelenése előtt, 1960ban, Barta János egyszerű formában és nagy teoretikus lélegzetvétel nélkül kifejtette az „Alföld” című folyóiratban, hogy a valóság nemcsak társadalmi és „egyéb” külső valóság: A „tudat is valóság; az ember belső
világa: élményei, érzelmei, még a legobjektívebbek is; valóság az álom,
az ábránd, a hiedelem is, csak eszünkkel a maga helyére kell tennünk”.
Eltekintve a valóság-fogalom ilyen mértékű tágításának szubjektív indítékaitól, az eredmény az, hogy a „parttalan realizmus” hívei számára a valóság: minden és semmi. A valóság egyaránt jelenti a valóságot és a nemvalóságot.
A marxista realizmus másik ága, melyhez Szigeti József is tartozik, az
esztétikai alapfogalmak épségét igyekszik megmenteni, ami persze csak
akkor lenne igazán értelmes vállalkozás, ha ezek a fogalmak valóban alkalmasak lennének a művészeti élet jelenségeinek és fejlődésének megragadására.
Az imént vázolt folyamat arra utal, hogy a valóság fogalma bizonytalan talaj; önkényesen szűkíthető és tágítható. Nem nyújt azonban mene991

déket a visszatükrözés fogalma sem, melytől Szigeti számos esztétikai
kérdés megoldását várja. Lukács György idevonatkozó nézeteivel egybehangzóan, de mesterének igényessége és mélysége nélkül fejti ki, hogy a
művészet a valóság tükrözése.
Lenin azt magyarázza ismeretelméletében, hogy a valóság különböző
fény- és hang hullámai az emberben mint érzetek tükröződnek. Hogy
azonban egy fizikai értelemben vett hullámnak miként lehet tükörképe
egy érzet, nehéz elképzelni, főképp akkor, ha történetesen nem is fény-,
hanem hanghullámokról van szó. Nyilvánvaló tehát, hogy Leninnél nem
lehet szoros értelemben vett tükrözésről beszélni. Ezt az a körülmény is
megerősíti, hogy Lenin még tovább megy és a fogalmakat is a valóság
tükörképének, „leképezésének” (Abbild, otrazenija), másolatának fogja
fel. Ezt persze még nehezebb megérteni. Hogyan lehet egy fogalom, mely
az egyedi jegyektől elvonatkoztat, tükörképe a valóságnak, mely mindig
konkrét, egyedi létezőkből áll? Szigeti József is arról akarja meggyőzni
hallgatóit és olvasóit, hogy a művészet nem „a dolgok külső mivoltát”
tükrözi vissza és örökíti meg, mint a fényképlemez, nem akarja illuzionista módon a valóságot „ilyen csalódásig hűen reprodukálni”. „Nem akarja,
mert hiszen éppen a lényeget akarja megjeleníteni a jelenségben”.
(149.1.) A művész ezek szerint egyes részeket elhagy a valóság dolgaiból,
tömörít, hogy a megmaradó valóságelemek által a lényeget fejezze ki.
Mármost – kérdezzük újra – mit jelent ebben az esetben a visszatükrözés? Lehet ott egyáltalán tükrözésről beszélni, ahol a valóság átformálása,
válogatása, új kombinációk szerinti összeállítása történik, – még ha ezek a
kombinációk a lényeget fejezik is ki? Sőt épp mert olykor a lényeg kifejezéséről van szó, nem beszélhetünk tükrözésről. Nemcsak azért, mert a
lényeg mindig absztrakció eredménye, a tükrözés pedig csak a konkrétumok visszaadására képes, hanem azért sem, mert hogy mi a lényeg, azt
elsősorban emberi szempontok szabják meg. A művész ugyanis nem egyszerűen a dolgok lényegét fejezi ki – ha épp ezt ambicionálja –, hanem
azt, amit ő lényegesnek tart, lényegnek nevez. Márpedig ahol az emberi
szándéknak szerepe van a lényeg-meghatározásban, ott már átvitt értelemben sem lehet visszatükrözésről beszélni. A lényeg – főképp a művész
számára – nem valami objektív adottság, mint a realizmus hallgatólagosan feltételezi, hanem emberi alkotás.
Szigeti József ezekre az ellenvetésekre azt válaszolhatná, hogy azért
találunk kivetnivalót a visszatükrözés-elméletben, mert a visszatükrözés
optikai, „mechanikus” értelmét kérjük tőle számon, holott a lenini isme-
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retelméletnek és a marxisták esztétikájának épp az az érdeme, hogy a
visszatükrözést nem mechanikusan fogja fel.
Erre a védekezésre kettős válasz kínálkozik: az egyik a fönti kérdés
megismétlése, hogy ti. lehetséges-e egyáltalán visszatükrözés nem „mechanikus” értelemben, vagyis: nem félrevezető-e visszatükrözésről beszélni ott, ahol valójában nincs visszatükrözés? A másik válasz a „nem
mechanikus visszatükrözés” következményeinek, továbbviteli lehetőségeinek megmutatása a művészet terén. Ha ugyanis a visszatükrözés fogalmához nemcsak az optikai jelenségeket, nem is csupán a fizikai inger és
az érzet közötti viszonyt soroljuk, hanem a tudományos és művészeti
absztrakciót is, vagyis ha eltávolodunk a visszatükrözés eredeti jelentésétől, akkor mi indokolja, hogy a fogalomnak ahhoz az értelméhez ragaszkodjunk, melyet a marxista-leninisták 30-40 évvel ezelőtt határoztak meg,
– különben sem kielégítő módon.
Ha a valóság ábrázolása – mint Szigeti is hangsúlyozza – nem mechanikus módon történik, akkor a visszatükrözés követelését formálisan fenntartva, lehetőség nyílik a fogalomban rejlő többértelműség fokozására és
kihasználására, az ábrázolás és megjelenítés eszközeinek és módszereinek
kibővítésére. A valóságot – ha egyszer már elszakadtunk a visszatükrözés
mechanikus értelmétől – visszaadhatjuk szimbólumokkal és jelekkel, ábrázolhatjuk, visszatükrözhetjük, mondjuk, szürrealista eszközökkel is. Ha
egy művész ragaszkodni akár, vagy ragaszkodni kénytelen a realizmus
elméletéhez, arra hivatkozhat, hogy – paradoxonban szólva – műve a valóságot tükrözi akkor is, ha nem a valóságot tükrözi, ha a lényeget emeli
ki, például oly módon, hogy a reális viszonylatokat megcseréli, a dolgokat
új környezetbe helyezi. Egy szürrealista kép is „ábrázolhatja” a valóságot,
mégpedig nemcsak a kitágított értelmű valóságot á la Garaudy, hanem a
társadalmi valóságot is. A háború borzalmait nem egy szürrealista festő
azzal ábrázolta, tükrözte vissza, hogy elhagyta, felborította a valóság
megszokott rendjét.
A visszatükrözés fogalma nem mentsvár a marxista-leninista esztétika
számára, mert értelme éppoly elmosódó és önkényesen magyarázható,
mint a valóságé. A visszatükrözés „nem mechanikus felfogása” tulajdonképpen szabadjára engedi a fogalom értelmét. Marxista körökben egyelőre csak a valóságfogalom „partalanná” tételének lehetőségére ébredtek rá,
a visszatükrözés part-nélküliségét nem ismerték még fel kellőképp. A
modern művészét és irodalom jelenségeit azonban a marxisták-leninisták
még az ilyen „parttalan” esztétikával sem tudják kielégítő módon megragadni.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Magyar Jevtusenko? 369
Baranyi Ferenc: Hazatérés, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1964. 69.l.
Baranyi Ferenc kötete 69 oldal, van benne 32 vers. E vékony könyvecske
színe élénk piros. Talán azért, mert a költő azt írja: „Légy üdvöz hát szabadfutású gondolat, száguldj pirosán hajnalodó mezőkre”, és ezt: „Majd
kicsattanó-pirosan a világ kivirít”, vagy talán azért, mert a fiatal költő
kommunista. Persze az is lehet, hogy a könyv kiállítását tervező Bezur
Györgyinek minden érdek nélkül tetszett a piros szín.
Csak úgy írhatnék romlatlan elfogulatlansággal Baranyi költeményeiről, ha a Csendes Óceán valamelyik apró szigetén élnék, ahová nem jut el
semmiféle hír, és ott kapnám kézhez ezt a kötetet. Megpróbálom persze
elfogulatlanul kezelni a verseket, de azért felmerülnek emlékezetemben a
költőről hallott történetek. Hogy ő a magyar Jevtusenko, aki nyilvános
irodalmi esteken maga szavalja verseit. Tűzzel és hévvel szaval, az előadás előtt pedig jópofa megjegyzésekkel ugratja a csinos lányokat. Nem
tudom miért nem szeretem, ha a verseket szavalják, pláne olyan teátrálisan, mint Jevtusenko. Talán túl sokáig éltem Angliában, ahol elismert a
színpadi művészet, de minden túlzó gesztustól, indokolatlan érzelemkitöréstől tartózkodó. Jobban kedvelem, ha a verseket csak elmondják. Végtelen törődéssel, figyelemmel, átérzéssel, mint például Ascher Oszkár teszi,
vagy a megboldogult Simonffy Margó tette. Meg aztán elsőrendűnek nem
nevezhető verseken keveset segít a hevült előadás. Úgy érzem, Baranyi
Ferenc versei másodrendűek. Sőt, ha utána gondolok, hogy a rangos magyar költészetben kik tartoznak a második vonalba, akkor Baranyi csak
harmadrendű.
Azt mondhatják erre egyesek, akik hallották Baranyit szavalni, hogy
más oka is lehet a hevületnek. Az, hogy Baranyi becsületes kommunista,
aki tiszta kommunizmust akar. Ostorozza a hibákat, ezért lobog belső
tűztől és ezért arat sikereket is felolvasó kőrútjain.
Forgatom ezt a vékony kötetet, és megpróbálom beleélni magam ennek
a velem egyidős fiatalembernek a lelkivilágába. Verseit már olvastam
előbb is, folyóiratokban itt-ott. Én azok közé tartozom, akik mérsékelt
erényeket is méltányolnak, Baranyi egy-egy szép sorát, költői képét elismeréssel nyugtázom. De nagyon sokszor van úgy, hogy a jót lerombolja a
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közvetlen utána következő rossz mondat, rossz rím, hazugság vagy
primitivitás, esetleg a mézes-nyúlós érzelgősség, amely – mondom – az
átlagosnál fokozottabb mértékben irritál. A költő előző kötetét nem olvastam. A „Villámok balladájá”-ról azt írja a budapesti Magvető kiadó méltatása a piros borítólap hajtókáján, hogy ahhoz képest ez a második kötet
mindenképpen továbblépés. Nagyon sokat nem vesztettem akkor. Azt is
olvasom itt a hajtókán, hogy Baranyi „közéleti és szerelmi szituációkban
kritikus”. Ha valaki szerelmi szituációkban túl kritikus, az nem mindig
kellemes. Ami azonban a hazai közéletet illeti, azon van mit bírálni. Szép
költői feladat ez.
Így olvastam át a 32 verset. Nem elégítettek ki. A haza sorsáért igazán
aggódó költő nem apró-cseprő hibákat ostoroz, hanem az alapvető és döntően lényeges történelmi tragédia okozóit. Ha erre nincs módja, ne verseljen olyasmiről, amit a Ludas Matyi „Le a bürokráciával” rovatában már
sokan megírtak.
Baranyi gyakran támadja az apró zsarnokokat, kiskirályokat. Miért
olyan szolgaian pártos, mikor a nagyobb zsarnokokról van szó? A „Jaj,
mit tegyünk olyannal...” című versre gondolok. Ebben a költő azt írja,
hogy volt egy elszánt és elvhű barrikád-harcos, aki hideg bronzalakká
merevült, és gyűlölték a munkások. A nép kénytelen volt hajdani hősét
félrelökni. A második versszak első sorai: „Magas hegyeinken nem szobor: ember áll már, / ki ott is küzdve fárad, nemcsak a barrikádnál, / de
apróbb dombjainkon itt-ott áll még a bálvány, / öklét a mélybe sújtva,
arcát a napba tárván.”
A vers nyelvi problémáitól most tekintsünk el, inkább foglalkoztat a
mondanivaló. Nem tagadom, hogy aki most a költő láthatárának magasabb ormain ott áll, emberebb a szobornál, de azért inkább biológiai értelemben ember, mint költő tollára méltó hősként. Az apróbb dombokon
bizony sokhelyütt ott áll a bálvány. Bár nem fontos a megfogalmazás, mit
jelent az, hogy öklét mélybe sújtja, azért érzem, hogy árt még most Is az
az ököl, amely – amikor tehette – ölt, embereket kínzott, üres szólamokra
lelkesedve a levegőbe emelkedett. Azt írja Baranyi Ferenc, hogy ezek a
bálványok kemény korban kemények voltak. No, nem az imént általam
idézett korra gondol, hanem arra az időre, amikor ezek a bálványok állítólag érettünk hullatták vérüket. Mit tegyünk hát ezekkel a bálványokkal,
akik a költő szerint megrészegedtek és korbácsnyéllé silányult a zászlórúd
kezükben? A költő tanácsa meglepő. Azt mondja: öntsünk új vért ereikbe,
hogy „kezek után kutassanak a dorongra-fagyott ujjak”.
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Baranyi versei tele vannak a tiszta önérzet bombasztikus világgá kiáltásaival. Nagy, megváltó kommunista harcokra, hasznos küzdelmekre
készül, erőt nem kímélve. Minek akkor parolázni a bunkósokkal, az ostornyelesekkel?
Az olvasónak az a benyomása, hogy Baranyi Ferenc korának és helyzetének áldozata. Bekötötték a szemét, megpörgették, s most fogalma
sincs, merre van az erre. Elítéli, ami tíz éve történt, amikor padlásokat
söpörtek fel, amikor megvádolták viharral, aki szelet sem vetett – de a
változással meg van elégedve, szerinte most már lelkesítőén Ideális a társadalmi berendezkedés, csak a kisebb hibákat kell lefaragni.
Ennyit ennek az erősen politikus költőnek az eszmei mondanivalójáról.
A vékony kötet mást is tartalmaz. „Virtus” címmel három tréfás verset,
igen tetszetőseket, amolyan anekdótákat.
Végül pedig „Legénybúcsú” összefoglaló cím alatt szerelmes költeményeket. Ezek néha szépek, néha bosszantóan gyengék. Sokszor találkozunk már-már majdnem meggyőző gondolatokkal, de aztán valami banalitás vagy a slágerek közhelyeire emlékeztető, sokszor elhasznált
szentimentalitás következik. Például: „Fönn egykarral ölelte piros kedvünk a napfényt,/ szándékunk összekondult két egyszavú harangként” –
ez többé-kevésbé tetszett. De rögvest utána: „S leballagott a hegyről a vén
gulyás, az este,/ és a szőke sugár-csordát felhők mögé terelte”. Giccs.
Azután slágersorok: „Csak ennyi volt, csak ennyi. Így mentél el.” Meg:
„Ha egyszer újra látlak, úgy bánok veled, mintha semmi sem történt volna
– hisz úgyse történt semmi”.
Ebben a részben azért megmutatkozik, hogy Baranyi Ferenc nem tehetségtelen. Kiforratlan, és kérdés, kiforr-e valaha.
Legtöbbször nem érezni nála a rímek természetességét, a verselés
okos, higgadt beszédét. Van úgy, hogy brillírozik a költő, van úgy, hogy
komoly ízléshiányt árul el. Szereti a Kellér konferanszként visszaidézhető
verses odamondogatásokat. „Anyám, a nő piros kihívás, kicsattanó, akár
az alma,/ üt arra, ki felfogja hulltát, s annak édes, aki megharapja”. Jól
hangzik, de mit jelent? A nő üt arra, ki hulltát felfogja?
A lakáshiányról József Attila-i ihletéssel ír, de Baranyi Ferencként
nem bírja megállni: „Tengernyi pénzért, vízcseppnyi szoba”.
A versmérték kedvéért engedményeket tesz a költő. így a „Palánta időszakosan elsilányul”... Meg: „ma már nem tényismeret az út”. A rímek
sem mindig jók. „Panaszok – panasz-ok”: kínrím.
A magyar Jevtusenko legendája tehát nem egészen indokolt. Baranyi
Ferencnek nagyon sokat kell csiszolnia még kifejezési formáin, nagyon
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sokat kell fejlődnie ízlés tekintetében, hogy jó költő legyen. Természetesen ez még nem elegendő: verseinek gördülékenységében, formailag
meggyőző költőiségében is ellenszenves lehet, ha küzdelme hazugságokért vagy nagy nekigyürkőzésekkel, fülsértő trombitaharsogással – tévesen választott célokért folyik.

997

BORBÁNDI GYULA
Harc Budapestért 370
Peter Gosztony: Der Kampf um Budapest 1944/45; Studia Hungarica No.
2. Ungarisches Institut München, 1964. 88. l.
Szerző és kiadó egyaránt megkönnyíti a recenzor dolgát, amikor az öt és
fél ívnyi füzet előszavában Leopold Rankéra hivatkozik. A szerző a német történésznek azt a kijelentését idézi, hogy a történetíró nem lehet ítélőbíró, a kiadó pedig azt, hogy a történetíró feladata az eseményeket úgy
leírni, ahogyan megtörténtek. Ez tehát a mérték, amelyhez Gosztonyi Péter munkáját viszonyítanunk kell.
Vajon eleget tesz-e Gosztonyi e két rankei követelménynek?
Munkája meggyőzen bizonyítja, hogy eleget tesz. Előítéletek, elfogultságok, politikai részrehajlás és hátsó gondolat nélkül eleveníti fel Budapest húsz év előtti ostromát. Az eddig megjelent munkák nagy többsége
egyoldalú képet ad a magyar fővárosért folyt harcokról, vagy pedig alig
leplezett szándékkal igazolni és magyarázni kívánja a másik oldal által
tagadott vagy kritizált tényeket és jelenségeket. A kommunista szerzők az
objektív tényleírás helyett a szovjet haderő szerepét iparkodnak kiemelni
és méltatni, a külföldön szórványosan megjelent magyar munkák szerzői
meg mintha egyik feladatuknak azt tartanák, hogy a hajdani magyar királyi hadsereget elfogult rágalmazókkal és becsületes kritikusokkal szemben egyaránt megvédjék. Ezek a mind két oldalon jelentkező – érthető, de
tudományos szempontból el nem fogadható – szándékok kétségtelenül
csökkentik az eddig megjelent művek tudományos értékét.
Gosztonyi szemmelláthatóan csak azt a célt tűzte maga elé, hogy a teljes valóságot feltárja, már amennyire véges emberi képességeinkkel ez
megvalósítható. Az olvasónak az az érzése, a szerző nem érdekelt abban,
milyen eredménnyel zárulnak vizsgálódásai, és ezért semmi oka sincs
arra, hogy az eseményeket ne úgy mutassa be, ahogy azt a rendelkezésre
álló források indokolják. Gosztonyi részletekbe menő alapossággal írja le,
hogyan történt Budapest bekerítése, milyen stratégiai és taktikai célok
vezérelték a hadviselő feleket, melyek voltak a városért folyó küzdelem
fő mozzanatai, és hogyan élte át Budapest lakossága az ostrom ötvenegy
napját.
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Gosztonyi szerint Budapest védelme lekötött ugyan húsz szovjet hadosztályt, nagy mennyiségű nehéz fegyvert és ezer repülőgépet, késleltette
Malinovszkij előrenyomulását és Bécs elfoglalását, Magyarországnak
azonban mérhetetlen veszteségeket okozott emberben és anyagban egyaránt. Mind a két oldalon semleges hadszíntérnek tekintették a várost és
nem törődtek a lakosságra zúduló szenvedéssel, a mérhetetlen áldozattal.
A szerző fájlalja, hogy Budapest nem lehetett nyílt város, mint Róma, és
az érte folyó harcok nem tartottak csak hét napig, mint a Bécsért folyó
küzdelem. Hitler tekintélyi okokból azonban tartotta Budapestet, minden
áron, Sztálin pedig itt akarta bebizonyítani a Vörös Hadsereg ütőképességét és támadó erejét. Az eredmény: ezrek és ezrek halála, lakóházak szétlövése, műemlékek pusztulása, a hidak felrobbantása és az élet rendjének
teljes felbomlása.
A szerző gazdag forrásanyagra támaszkodott: ismert és közkézen forgó
szakmunkákra, politikai és katonai visszaemlékezésekre, nyomtatásban
még meg nem jelent beszámolókra, naplókra, az archívumokban őrzött
katonai jelentésekre, hajdani német és magyar katonai vezetők szóbeli és
írásbeli közléseire. A kutatómunka még szebb eredménnyel végződött
volna, ha Gosztonyinak rendelkezésére áll a teljes magyar forrásanyag, és
az események otthon élő szerzőit is meghallgathatta volna. Erre azonban
személyi helyzeténél fogva nem volt lehetősége. Talán egyszer erre is sor
kerülhet. A szerző figyelme mindenre kiterjedt, jelentéktelennek látszó
forrásokat is gondosan megvizsgált és a forrásanyag – a Magyarországon
végzett kutatás nélkül is – oly gazdag, hogy valóban sikerült neki meggyőző képet rajzolnia a húsz év előtti eseményekről.
A müncheni Magyar Intézet helyesen tette, hogy ezt az úttörő és hézagpótló munkát kiadta.
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KOVÁCS IMRE
Zilahy új regénye 371
Lajos Zilahy: Century in Scarlet (Bíborszázad), Mc.Craw-Hill Book
Company, New York 1965, 411 lap.
A hetvennégy éves Zilahy Lajos, aki még mindig egyenes tartással lépked
a newyorki East Side magyar utcáiban, vagy a Cape Cod hosszú homokpartjain (ahova halászni jár), legújabb regényével feltette a koronát élete
gazdag munkásságára. De miért éppen a 19. századot választotta témául,
amikor minden idegszálával, emberi és írói alkatával annyira a 20. századhoz tartozik, abban él?
Nyugtalan agyát szüntelenül foglalkoztatják századunk nagy kérdései
és a jövő borzongató lehetőségei, ő írt először eugenikáról és technokráciáról Magyarországon, amikor a harmincas években amerikai tudósok és
technikusok új ideákkal és módszerekkel álltak elő az emberi együttélés
alaposabb és hasznosabb megszervezésére. Zilahyt mindig izgatta az ember és a társadalom viselkedése, kutatta az okokat, hogy emberek és nemzetek miért olyanok, amilyenek, miért nem tudnak jobbak és tökéletesebbek lenni. Miért vetik alá magukat oly könnyen a bekerítő civilizáció és a
szervezett hatalom kíméletlen uralmának.
Ma már nem kétséges, hogy a 20. század vagy a történelem cezúrája
lesz, vagy pontot tesz a végére. Az ember olyan eszközök birtokába jutott;
amelyekkel végre megteremtheti az eddig elképzelhetetlen méretű jólétet
az egész világban, vagy egyetlen elhamarkodott mozdulattal
lángbaboríthatja az egész földgolyót. A 19. század prelude a 20.-hoz, de
nem abban az értelemben, ahogy minden század a következő elődje: a 19.
század nélkül valóban nem lehet megérteni a 20. századot.
A 19. század, a nagy nyitány, delelőjükre emelte a modern birodalmakat, elindította a technológiai és a termelési forradalmat, nyugtalan szellemével, nagy ideáival és tanításaival, népi forradalmaival és nemzeti
szabadságharcaival utat nyitott a tömegek felemelkedésének és a nemzeti
államok alapításának, a végén mégis mindent odadobott a 20. századnak:
élj vagy pusztulj a megoldatlan kérdésekkel.
Zilahy nem lenne hű önmagához, nem lenne Zilahy, ha döntésre megérett korunkban, a status nascendi drámai pillanatában ne tartaná oda a
tükröt az emberiség elé: ez voltál, ez vagy, a hivatásod vagy a felelőssé371
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ged elől többé nem térhetsz ki. Zilahy a bűvölő és elmélyülő múltban keresi a magyarázatot a jelen tragédiára, a feleletet a megoldatlan kérdésekre. Hűen önmagához és azokhoz az eszmékhez (szabadság és demokrácia), amelyeket mindenkor bátran és nemesen szolgált, olyan seregszemlét tart a 19. század felett, amire eddig sem magyar, sem nyugati író nem
vállalkozott. A regényen mély pesszimizmus húzódik végig, a jó ügy
mindig elbukik, a jók, a bátrak mindig elhullanak, de az egészből mégis
kicsendül az optimizmus, a „nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért”
magasztos fellebbezése: ha emberek és népek ekkora áldozatokra képesek, csak van remény, hogy egy nap reánk virrad a béke, az igazság és
jólét korszaka.
A rá jellemző kihívással, azzal a fölényes közömbösséggel, a társadalmi és foglalkozási érzékenységek iránt, amely több ellenséget szerzett
neki, mint barátot (de egy nagy író miért törődjék az ostobaságokkal?),
Zilahy ezt választotta regénye mottójául:
„Governement is the conspiracy of the Few against the Many”,
(A kormányzás a kevesek összeesküvése a sokak ellen.)
Francois Noẽl Babeuf
Guillotined in 1797
A Bíborszázad azzal kezdődik, hogy 1814. március 31-én reggel gróf
Dukay Endre egy Párizs-környéki szálloda bolthajtásos, egér szagú szobájában inasa segítségével éppen huszárkapitányi egyenruháját ölti magára,
mert mint Metternich osztrák kancellár egyik titkára ő is résztvesz a szövetségesek díszbevonulásán. De ez inkább csak epizód, ízelítő abból a
változásból, ami Párizst érte, kozáklovak patkói csattognak a kövezeten,
Napóleon helyett Sándor cárt éljenzi a tömeg (vagy csőcselék?). A kezdet
valójában a bécsi kongresszus, ahol a végülis győztesnek maradt nagyhatalmak, Anglia, Ausztria, Oroszország és Poroszország a régi alapokra új
rendet terveznek –, a szentszövetséget. Herceg Metternich Kelemen elemében volt, ő Ausztriát tekintette Európának és most kedvére berendezheti. Az időt megállíthatja.
A kongresszus hivatalos megnyitásának napján, 1814. október elsején
gróf Dukay Endre késett a hivatalában, mert lengyelszármazású felesége,
Jádi hercegnő ikrekkel ajándékozta meg. A boldog apa a kancellárt kérte
fel, hogy vállalja az elsőszülött keresztapaságát; az elsőszülött örökli
majd a családi birtokot. Az eseményszámba menő keresztelőn Sándor cár
is megjelent, kissé spiccesen, mert előzőleg Metternich itatta, hogy az ő
tervét fogadja el Lengyelország felosztására. Az elsőszülött rangjának
megfelelően több nevet kapott: Antal, Endre, Zsigmond, Demeter,
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Hypolit, Pál és Nepomuk. Nem véletlen összeválogatásban, mindegyik
név valamire vagy valakire utalt, Nepomuk pl. Metternich negyedik keresztneve volt. A másodpercekkel később született ikret egyszerűbben
eresztették el Adalbert, Maurycy és Árpád nevekkel. A keresztapja is
egyszerűbb ember volt, báró Zeker Árpád, aki azonban messzebbre vezette vissza a családfáját, mint a Dukayak. Adalbert második nevével,
Maurycy, a lengyel nagyapját tisztelte.
Az ünnepségen Metternich rövid, szellemes beszédet mondott. Voltak
„hősies”, „nyomorúságos”, „lusta” és ” gondolkodó' századok, a 19. század, amely kissé megkésve csak most kezdődött el a bécsi kongresszussal
és 1914-ben ér véget (a történelemben kabalisztikus a 14-es számjegy) és
amelyet az újszülöttek képviselnek, „bíborszázad” lesz. Nemcsak azért,
mert bíborba öltözik, hanem elsősorban az „emberi gondolataival és erőfeszítéseivel”. A kancellár lelkesülten folytatta: „Halhatatlan uralkodóink
nagy bölcsessége (könnyedén meghajolt a bizonytalan tartású cár felé), az
örök békét, népek jólétét és boldogságát helyezte a bölcsőjébe”. A 19.
század a „legboldogabb és legvidámabb század lesz, egyetlen hosszú,
napsütötte vasárnap. Az emberi tettek teljes felségjogokban nyilvánulnak
meg, a nemesség nemcsak ranggal és születéssel párosul, de a szegények
és gazdagok tisztességes, nagylelkű magatartásával is”.
A bíbor Antalnak, a küzdelem, szenvedés és vér Adalbertnek jutott a
19. századból. A keresztelőt követő fogadáson Antal keresztanyja, Blanca
főhercegnő sajnálkozva mondotta, milyen kár, amiért nem adtak neki még
egy nevet, Félix, ami mindenkor arra emlékeztetné, hogy Félix Austria
(szerencsés Ausztria) hű fia. Mivelhogy most már késő, legalább a beceneve legyen Flexi, az angol flexible (rugalmas) szóból képezve, a jövő
követelményeinek megfelelően... Zeker keresztapa valami sértőt mormolt
a bajusza alatt és Adalbertnek a Dali becenevet adta: daliás. Egy nyelvészkedő osztrák arisztokrata gúnyosan megjegyezte, hogy törökül viszont bolondot jelent.
Így indulnak el a Dukay-ikrek, akiknek élete egy bizarr történelmi stafétával áthidalja az egész 19. századot. Flexi marad Bécsben, az aulikus
környezetben kiformálódik arisztokratikus és konzervatív, előkelő anyagias egyénisége. Dali a magyarországi birtokra kerül, parasztgyerekek
közé, legjobb barátja keresztapja fia, Zeker Andris, fára mászik, lovagol,
verekszik, birkózik, szertelen, elszánt, lelkesülő – magyart nevelője, egy
üldözött lengyel hazafi (svájci iratokkal), beléoltja a szabadság forró szeretetét és felkelti érdeklődését a népek igaz ügye iránt.
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Családi kapcsolataikkal a Dukayak mindenütt otthon vannak. Amikor
Dali Varsóban meglátogatja a nagyszüleit, belepottyan a lengyel felkelésbe; néhány év múlva Pétervárott a cári udvarhoz beosztott katonai attasé.
Ott is vannak rokonok és barátok: anyja nővére egy orosz arisztokrata
felesége, így minden szalon megnyílik előtte, lengyel nevelője ugyanakkor összehozza az orosz földalatti mozgalommal, így a kalandjai jelentősen kiszélesednek. Dali merészségben odáig megy, hogy felszólít egy
liberális gondolkodású orosz herceget, álljon a forradalmi erők élére és
foglalja el a Téli Palotát, legyen ő az új cár. Közben véletlenül megismerkedik Dusenkával, egy paraszt származású énekesnővel és egymásba szeretnek. Diplomáciai intimitása ellenére egy nap a titkos rendőrség letartóztatja és a Péter-Pál erődbe zárják, ahol a foglyokat nem végzik ki; halálra botozzák őket... Barátai segítségével megszökik, Finnországon és
Prágán át hazatér Magyar- országra, Dusenkát feleségül veszi, de az aszszonyt honvágy gyötri és fiuk, András, megszületése után nemsokára
visszamegy Oroszországba, ahol házasságukat érvénytelenítik.
Dali nemsokáig tétlen, bekapcsolódik a lembergi egyetem lengyel diákjainak titkos mozgalmába, s azt jelentős összegekkel támogatja. Metternichet akarják elpusztítani, az összeesküvést felfedezik, többszáz diákot felkötnek, róla az a hír jelenik meg a helyi lapban, hogy öngyilkosságot követett el, amivel bújdosását fedezi a családja. Hamarosan kitör a 48as forradalom és szabadságharc, Zeker Andris Görgey, Dali Leiningen
szárnysegédeként harcolja végig. A segesvári csatából együtt menekülnek, Andrist egy orvlövész golyója leteríti, Dali Kossuthot követi a száműzetésbe. A szultán úgy rejti el a magyarokat az orosz és osztrák ügynökök, besúgók és emberrablók elől, hogy török nevekkel besorolja őket a
török hadsereg tisztiállományába, így lesz Dali Zunguli Husszájn kapitány. Amikor Kossuthot meghívják Amerikába, magával viszi, útközben
megállnak Angliában, aztán kéthetes tengeri utazás után a felejthetetlen
newyorki fogadtatás, majd az érthetetlen elhidegülés. Vissza Európába,
Kossuth Londonban tűzbiztosítási ügynök, Dali Párizsban a sógoránál,
Rolly húga francia arisztokrata-diplomata férje házában vendégeskedik.
Egy nap hirtelen elfogja a vágy, hogy Andris fiát láthassa, akit Flexi
vett magához. Álruhában Ausztriába utazik, de mindjárt a titkos találkozó
után meghallja, hogy kitört az orosz-török háború, itt az idő a harc folytatására és belopódzik Magyarországra. Zeker Andris özvegyénél keres
szállást; az asszony összeállt egy gazdag paraszttal, aki egy elfajult tivornyán a tizenötéves lányát is teherbeejtette. A szégyen elől úgy mentik
meg a bárókisasszonyt, hogy hamis osztrák iratokkal Dali névlegesen
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feleségül veszi, de a „mézes hetek” után azonnal indul Törökországba,
„halotti levelét” visszahagyva. A bújdosók nagy reményekkel gyülekeznek, Anglia és Franciaország is hadat üzen a cárnak, a tűz átcsap Ausztriára. Megalakítják az emigráns nemzeti kormányt és Dalit nevezik ki miniszterelnöknek, ő azonban reálisabb, felölti török egyenruháját és a
Krímbe lovagol. Balaklavánál megsebesül, de minden hiába, a „nyugatiak” győzelme nem sokat változtat a helyzeten, a törökországi emigrációban eluralkodik a reménytelenség, a sötét pesszimizmus. Egyesek ópiumot szívnak, mások üvöltő dervisekkel keverednek, Dali egyszer megpróbálta az ópium-pipát, de megundorodott tőle. Búskomorsága akkor
sem enyhült, amikor francia sógora meglátogatta, a család azt tervezi,
hogy Párizsba viszik. 1856 október elsején a bújdosók meg akarják ünnepelni negyvenkettedik születésnapját, azonban késik, estefele a szállására
sietnek és a szénaboglya tövében holtan találják.
A Dukayak történelmi stafétáját Flexi folytatja, aki ugyan elfogadja a
fennálló rendet, sohasem lázadozott, arra azonban mindig büszke volt,
hogy magyar. Zilahy a 19. század második felét elnagyolja, talán éppen a
túlságos nagy rendje miatt; kalandokra nincs többé alkalom. Az utolsó
fejezetben Flexi készül a millenniumi felvonulásra, a főurak bandériumában. Orvosa lebeszéli, hogy lóra üljön, ahhoz már öreg, hintóban is jól
mutat majd. Flexi nem enged, akkor az orvos pirulákat ad neki egy kis
üvegcsében, tegye a zsebébe, ha szédül, vegyen be egyet. A nagy napon
gróf Dukay Endre de genere Ordony pompás díszmagyarban feszít, keményen tartja magát a lovon, de amint elhaladnak a Vár-kerti dísztribün
előtt, szédülés fogja el, reszketegen kutatja zsebeit, nem találja az üvegcsét, a nagy izgalomban otthon felejtette. Sápadtan lekonyul: „A század
lóháton hal meg”.
Zilahy mesteri meseszövéssel görgeti az eseményeket. Hosszú oldalakon át tiszta történelmet ír, vagy a régebben is alkalmazott eredeti technikával az elbeszélést, sodró erejű dialógusokat levelekkel és naplórészletekkel, a század kedvelt műfajával szakítja meg. Az oroszok 19. századközepi viselkedésének tökéletes rajzához hozzásegítette a 20. századközepi viselkedésük megfigyelése. Tapasztalatból ismeri a totális hatalom
tébolyát, az elnyomás hideg, kísérteties logikáját, a terror közös vonásait
és elemeit. Mindezt maga is átélte a lelkesedés, a lázas tervezés, a csodavárás, a letörtség és kiábrándultság, a kiszipolyozó csüggedtség különböző állomásait és fokozatait.
Nincs a 19. századnak egyetlen olyan kimagasló szereplője, aki ne kerülne be a képbe, hacsak egy villanásnyira is. A beavatott biztonságával
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mozog a színházakban, főúri szalonokban és konyhákban, akárcsak a parasztok, pásztorok és pákászok világában. Ismeri az arisztokraták sajátos
nyelvét és érzékiségét, a diplomácia játékszabályait, a század sziporkázó
szellemességét, legjobb vicceit, vaskos humorát. Hatalmas anyagot gyűjtött össze és dolgozott fel. Évekig kutatott és olvasott a newyorki központi könyvtárban, gondosan tanulmányozta a 19. század modorát, divatját,
harcászatát és gondolkodását, minden mondata történelmileg, politikailag,
diplomáciailag, szociológiailag és néprajzilag helytálló, megalapozott.
Amikor az ember leteszi ezt a nagy munkát, érthetetlenül kérdezi, miért támadják Zilahyt oly sokan és oly igazságtalanul. Az emigrációban a
bokájáig sem érő tollforgatók és politikai szegénylegények, rendszerint
névtelenül, vagy árulkodó álnevek alatt gyalázzák, piszkolják (bosszúságukra hatástalanul). Otthon meg, miután képtelenek a szocialista realizmus kliséjébe beleszorítani, szándékos torzítással bírálják, együgyű vádakkal illetik. Az Új Magyar Lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1962)
például ezt írja róla: „Az USA-ban él és a Magyar Népköztársasággal
szemben ellenséges tevékenységet folytat”.
Gyalázói és mocskolói vegyék maguknak legalább azt a fáradságot,
hogy az emigrációban írt legújabb munkáját elolvassák, s ha van bennük
szikrányi tisztesség, akkor rádöbbenhetnek a saját hitványságukra, bűnös
elfogultságukra.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Még csak reménység 372
Nagy Pál: Reménység, hosszú évek. Magyar Műhely, Párizs, 1964.
A magyar diaszpórában, miért, miért nem, kevés a novellista. Költőnk és
költögetőnk van bőven, még talán fölösen is (ez, úgy látszik, nemzeti alkat kérdése), de egy kezünkön meg tudnánk számlálni a fiatalabb nemzedék prózaíróit. Nemcsak érthető, szükséges is tehát, hogy a kritika megkülönböztetett figyelemmel fogadja, minden külföldön élő magyar novellista jelentkezését.
A Reménység, hosszú évek szerzőjét Nagy Pálnak hívják, egy ideig Lőrincz Pál néven is írt. A kötethez mellékelt kétsoros életrajzi jegyzetből
megtudjuk többek között, hogy 1956 óta él Párizsban. Még ezekből a
szűkszavú adatokból is lehet következtetni a szerző valószínű (tipikusként
feltételezhető) élmény anyagára: Salgótarjánban született és élt hosszabb
ideig, nem lehet hát idegen tőle a munkások nyelve, gondolkodásmódja és
lelkivilága; egyetemista korban, menekültként került ki Párizsba, ismernie
kell tehát a Párizs vonzásában és taszításában kínlódó pénztelen idegen
aligelmondható számkivetettségét, magányát – s ugyanakkor a nempárizsival szemben érzett fölényét, gúnyos-cinikus lokálpatriotizmusát.
Másszóval az írótól, személyes jellegű élményeinek ismerete nélkül is,
színes érdekes, talán még megrázó írásokat is várhatunk.
Ezt a várakozást Nagy Pál részben kielégíti; vannak írásai, amelyek
megélt epizódokról adnak számot szokatlan őszinteséggel. Itt van például
a Konzervgyárban. Két magyar munkát keres és kap egy párizsi
disznómészároldában. Az egyik vasvályúba tereli, a másik bárddal szabdalja a disznókat. A téma nem éppen idilli, érzékenyebb szimatúak szerint
még orrfacsarónak is mondható. Jobban is meg lehetett volna írni, mint
ebben a tréfásan naturalista stílusban, az összhatás mégsem rossz. Aki ezt
elolvassa, utána biztosan nem fog párizsi vágóhídon munkát keresni, s
lehet, hogy a disznósülttől is elmegy egy időre az étvágya.
A sikerültebb írások közé sorolható még a Négy óra, a Verekedők és
némi (nyelvi, ízlésbeli) fenntartással, az Egy fényképalbum képei. Ezek,
az utolsónak említett írás kivételével, párizsi, Párizs-szagú és magyar
szempontból is hiteles novellák. Mindegy, hogy egy dacos festőnövendékből lett bűnöző beszélgetne hajnali négykor, pótkávé mellett a barátjá372
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val, vagy a tánczene ritmusának bűvöletébe szédült hólapátoló négert viszi el a rendőrség, mindkettőben ugyanarról van szó: az idegenségről.
Más éghajlat alól, más kultúrából jött emberek különös tettekkel, dühösen
és érzékenyen reagálnak az idegen életformára. Érzékenységük a franciáknak csak egzotikum, vagy még annyi se; vállránditva, vagy nevetve
mennek el mellettük. A Verekedők-ben minden a helyén van: az arab, a
néger, a franciák. S nem véletlen, hogy Nagy Pál ebben a kerek, jól elmondott történetben kevésbé naturalista, mint más novelláiban. Itt nem
akar feleslegesen durva szavakkal meghökkenteni – nincs rá szüksége, az
írás anélkül is megáll a lábán. Érdemes elolvasni.
Nem mondhatjuk el ezt, a kötet egyéb novelláiról. Az írások többsége
egyenetlen, mondandójuk zavaros, stílusuk hanyag, vagy erőltetett. Inkább próbálkozások ezek, mintsem kész novellák, vagy emlékezetes zsánerképek. Nagy Pál több irányban is próbálkozik, kísérletezik, a tartalomjegyzékben szereplő évszámokból úgy látszik, évenként-másodévenként
újabb irányban. A kötet terjedelmét, nem színvonalát, növelik a még hazai
témájú naturalista zsánerképek (Háború, Alkalmatlansági igazolvány,
Sötétség), amelyek stílusán Nagy az utóbbi években feltehetően túljutott.
Idézzünk néhány mondatot ebből a stíluskorszakból: „Hülye trotylis (?)
nyugdíjasok felhintik hamuval a házelőt. Piszkos ragacs itt minden... A
kéz a szőrökkel játszik, babrál, zsibbadt kielégüléssel. Csakhogy lyukas
az eresz. Nagyokat öklendezve zuhan le az esővíz. Aludni nem lehet tőle.
” (50.1.)
Nagy Pál stílusa gyakran idegesitően hányaveti, pongyola. S ezt nem
indokolhatja némely hőseinek ilyen vagy olyan zsargonban beszéltetése.
Vegyük példának az előbbi bekezdés zárómondatát. Helyesen így lenne:
„Aludni sem lehet tőle”, vagy egyszerűbben „nem lehet tőle aludni”. Éppen csak az író-választotta megoldás suta és magyartalan. A kötet oldalain
jócskán akadnak hasonló, szemrontó stílushibák: „Szemével tartotta a
verebet”. (14.1.) „A nap... oly gyorsan tűnt el, mintha a föld nyelte volna.” (67.1.)
Nagy Pál a kissé idejétmúlt naturalizmuson kívül más stíluslehetőségekkel is kísérletezik: a gúnyoros, de költőinek szánt szépprózával, valamint a nouveau román sablonjaival. Egyiket sem csinálja jól, bár e sorok
írója meg van győződve arról, hogy a nouveau román divatja átmeneti, s
hogy ez az írásmód még a legjobbak kezében is csak másodrendű eredményeket produkálhat. Nagy Pál gúnyorosan lírai írásaival az a baj, hogy
egyszerre hatnak éretlennek és erőltetettnek. Részlet A vers születéséiből:
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„A kezdeti bizonyosság egyre tökéletesebb bizonytalanságba csapott
át. A tengerek benépesedtek tengerivel, a legek légivel, a föld földöntúlival. Ho Sün feleségébe (!) hajtotta fejét s csendesen rinyált:
– Megárt nekünk a jólét, szivi. Ma már senki nem akar gyalog járni.”
Ez bizony gyenge dolgozat, mondaná illusztris barátom, aki nyelvész,
de maga is ír, prózát is, verset is. Gyenge; pretenciói annál nyilvánvalóbbak. A modern író lehet szellemes, groteszk, abszurd és falrengető, de
gyermeteg ne legyen. És – ami azt illeti – unalmas se legyen.
Ebben látom különben a Nagy Pál által is művelgetett nouveau román
legfőbb hibáját. Nem ideillő az „új regény” filozófiájának az elemzése,
nincs módom kimutatni végletes szubjektivizmusát álobjektivitása, végletes gépiességét szenvtelensége mögött. Robbe-Grillet és társai azonban
nem elvi okokból képtelenek meggyőzni az olvasók túlnyomó többségét
arról, hogy regényeiket érdemes megvenni és elolvasni – hanem egyszerűen azért, mert regényeikből tömény unalom árad. Aki választhat egy
szállodaszoba falára akasztott leltár böngészése és barátjával folytatott
értelmes párbeszéd között, alighanem az utóbbit fogja választani. Nagy
Pál és még né- hányán azt hiszik, úgy írni modern, ahogy (Franciaországban) divatos. Törekvésük, mellyel a szobaleltárat igyekszenek a magyar
nyelvben is meghonosítani (s francia „újregényesek” elméleti és mesterségbeli felkészültsége nélkül) aligha jár sikerrel. Divat ugyan még lehet
belőle, de a divatnak kevés köze van az irodalomhoz.
Úgy érzem, korai volt Nagy Pál írásait önálló kötetbe gyűjteni. A kevés jó nem kárpótol a sok elhibázott és gyenge írásért; az itt-ott elkönyvelhető eredmények nem teszik jóvá az elmulasztott lehetőségeket. A
fiatal írónak több türelemre, műgondra és önismeretre van szüksége; akkor talán majd ellen tud állni a könnyű megoldások kísértésének, s tartalmas novellákkal gyarapítja majd irodalmunkat.
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SZENTE IMRE
Új „úri muri” 373
„Pirosan mordul az égre a láng” az úri kastély tetejéről, s a tűz pattogásába beledörren a kastély gazdájának maga ellen fordított fegyvere: így fejeződik be az eszeveszett ön- és nemzetgyilkoló tivornya Móricz Zsigmond nem egy regényében.
A hangulat világvégei, a pusztulás képe megrázó a maga teljességében.
Mintha nem csak a regény, hanem maga az élet fejeződnék be egy ponttal, egy végső „nincs tovább”-bal. Pedig csak egy osztály pusztul, csak
egy életforma, vagy talán annak is csak egy képviselője, utolsó mohikánja, aki a hősiesen – vagy csak ostobán? – következetes sorsvállalás, az
önként választott halál rőt fényében óriássá, tragikus hőssé magasodik a
középszerűhöz szokott szemünkben, s önmagával együtt az osztályt létrehozó eszmét is mégegyszer fellobogtatja, mielőtt eltűnnének együttesen a
nagy süllyesztőben.
Így csak a nagyok pusztulnak – így érezzük –, az erkölcsi nagyság:
csak a kemény gerinc ad súlyt a zuhanásnak. A puhák, vagy ha úgy tetszik: a rugalmasak észrevétlenül folynak szét, robaj nélkül tűnnek el vagy
okosan átcsúsznak, átmentik magukat az új korszakba, a megváltozott
világba. Róluk nem lehet tragédiát írni, sem móricz-zsigmondi regényeposzt; csak azokról, akik osztálybűnökért, mulasztásokért is magukra
veszik a felelősséget, vállalnak egy oktalan és reménytelen végső harcot,
s vele a biztos bukást.
Az olvasó vagy néző persze többet lát a kívülálló hűvös tekintetével,
mint a tragikus hős, akinek szemét az üldözött vad riadalma, az ingerelt
bika vérgőzös szenvedélye, s rendesen az alkohol köde is homályosítja.
Látja a kínálkozó megoldási lehetőséget, a szövetségeseket, akiknek kezét
a magányos elvakult megragadhatná. Mivel nem ragadja meg, mivel csak
vakon csapkod maga körül, mint a szembekötősdi vak keresője, a látvány
bizonyos mértékben komikus is. Így keveredik a tisztelet, amellyel az elbukónak adózunk, a bosszús kicsinylés egy nemével: eh, pusztuljon, aminek pusztulnia kell, az életképtelen, aki megrekedt önző keservében, aki
abban a téveszmében, hogy saját bőre az a jelmez, amelyben ott ágál a
színpadon, nem tudja ledobni magáról az égő rongyokat.
Mindezt az juttatta eszünkbe, hogy Magyarországról újra hallani ilyen
árva puskalövéseket, amelyek novellák, színdarabok, valamint a bennük
373
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ábrázolt elrontott életek, hamis nyomon járó szenvedélyek végére tesznek
pontot. Akárcsak Móricznál, ezek a lövések most sem csupán egyéni tragédiák hírnökei, hanem egy pusztuló osztály – pusztuló uralkodó osztály
haláltusájának moccanásai, az égő ház egy-egy beomló gerendájának
reccsenése. Vagy ha úgy tetszik: elkésett fegyverropogás a végeken, miután maga az ország már elveszett – számukra. Mint ahogy Móricznál is a
végeken csattantak el az öngyilkos lövések: maga az ország már a terjeszkedő új életforma, a pénzgazdálkozás zsákmánya volt. De nem csak azé,
az új korrupcióé is, amelynek vizében otthonosan lubickolt a felkapaszkodott új osztály mellett a gyorsan alkalmazkodó régiek többsége is.
Nem, örülni most sincs semmi ok. A régit leváltó új képződmény minden, csak éppen nem az élet televénye, amelytől a jövendő magyar szebb
termést remélhetnénk. A jég elolvadt, de alóla csúf mocsárvilág tárult fel
milliónyi apró önérdek mohó csodabogarával. S azok a bizonyos lövések
most sem a főbűnösöket pusztítják, hanem a régi bűnök – és erények csökönyös lovagjait, a már csak kitömésre váró, múzeumra érett, körmetlen
bolsevik oroszlánokat.
Igaz, a fegyvert ezek egyelőre nem maguk ellen fordítják –, jellemző
különbség a móriczi tragikus hősökkel szemben. Dehát ez végeredményben mindegy, mivel a megváltozott időkben immár nem állami jóváhagyással és a párt áldásával ölnek. Aki pedig végső kétségbeesésből öl, az
önmagát is elpusztítja, akár Bánk bán; annak a büntetés már csak Irgalom.
Két lövésről és azok körülményeiről akarok itt beszámolni. Mindkettőről a Kortárs januári száma tudósít bennünket; ugyanaz a 170 oldalas füzet – különös véletlen. Az egyik lövés egy négyoldalas remek kis novella,
a másik egy 26 oldalnyi színmű végén esik. A novellát Szakonyi Károly
írta, címe: „Ködben a tavon”, a drámát Csák Gyula, címe: „Békesség a
bűnösöknek”.
A novellában Bárándi, khaki-nadrágos, csizmás járási nagykutya, „új
földesúr” és Csák Máté, vadonatúj puskájával lelövi gépkocsivezetőjét,
Frantiseket, hű jobbágyát, alázatos rabszolgáját, a halványzöld Moszkvics
rosszkedvű abrakolóját. A tavon lövi le, egy ócska ladikban, egy nedvesködös szombati alkonyon. Frantisek azért rosszkedvű, mert így szombaton Valériával szeretne táncolni, üldögélni s ehelyett itt kell robotolnia
vadászó ura szolgálatában, húznia a „dög evezőket”, s néznie konyakot
vedelő részeg gazdáját. Bárándi is rosszkedvű, lőni sincs kedve a rucákra;
a konyak felhozza belőle az emlékezést, rátör elrontott-megromlott élete,
az óriások kínzó magánya. Szeretne – jobb híján – Frantisekkel emberi
közeibe kerülni. Azonban két csillag sem lehet oly messze egymástól,
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mint ők: Bárándi próbálkozó kavicsai feneketlen kútba hullanak minden
visszhang nélkül. Frantisek eszében csak a mielőbbi hazatérés jár. Nem
érez semmi emberi közösséget zsarnoka inaskori szenvedéseivel, negyvenhetes pártszervező falujárásával, ötvenes évekbeli politikai tiszti karrierjével, de családi életének zűréivel és időelőtti nyugdíjaztatásával sem,
amikor pompás ezredpolitikai tisztből járási párttitkárrá „degradálták”,
csak az jár az eszében, hogy rárohad a keze az evezőkre a nyirkos ködben.
Ezt az űrt csak a puskából kicsapó láng és Frantisek kiömlő vére hidalhatja át: „Lelőlek, én most lelőlek, Frantisek!” – s Bárándi kielégíthetetlen
tevékenységi láza is tárgyat nyer a súlyosan sebesült partra cipelésében,
bekötözésében, kórházba szállításában. Mi lesz velük, nem tudjuk; attól
fogva, hogy a Moszkvics ráfordul a betonútra, s volánja mögött egy holtrészeggel teljes sebességgel megkezdi száguldását, elvesztjük őket a szemünk elől.
Ha ez a novella az Úri muri hangulatát árasztja, a másik, a dráma a
Rokonokban lelheti meg ősképét.
Mint Móricz regényében, Csák Gyula drámájában is egy energikus „új
seprő' leintésének és megbénításának vagyunk nézői. Ott Kopjáss István
főügyész, itt Földi Péter tanácstitkár kénytelen lefékezni rendcsináló buzgalmát, mert mint előképe, ő is betöri a fejét a szövetkezet „magasabb
érdekek” tömör falán. A panamák Móricznál a Sertéstenyésztő vállalat
körül gyűlnek meg, Csáknál valami vegyszerszállítással kapcsolatosak,
melyből a magas minisztériumtól és a vegyszergyártól kezdve egészen a
kisváros vezetőiig mindenki hasznot húzott, prémiumot kapott, csak éppen a tsz-nek romlott meg ötven holdon a takarmánya, s a tehenek döglöttek meg a mérges anyagtól. Az újsütetű tanácstitkár felháborodva, lázas
kötelességtudattal keresi a bűnösöket, de rá kell jönnie, ha végső tragédia
árán túl későn is, két dologra.
Az egyik Igazságról szélesebb látókörű pesti barátja és „szellemtestvére”, Bandi, egyike a kiábrándult kommunistáknak, akikkel – Anikó szavai
szerint – már Dunát lehetne rekeszteni, Igyekszik őt meggyőzni: nem érdemes a kis bűnösök után nyomozni, mikor a nagyok úgyis mindig kibújnak a büntetés alól (innen a darab címe); „A kis igazság meg a fél igazság
nem igazság”, „Ne azt kutasd, mitől beteg két tehén, hanem azt: mitől
beteg az emberiség!” – Ehhez csak azt tehetjük hozzá, amit persze az író
is nagyon jól tud, hogy vannak még kutatni érdemes dolgok a két tehén
meg az egész emberiség között is.
A másik, amire Péternek rá kell döbbennie, az, hogy szilegyedül áll
ezerfejű, ravasz ellenfelével szemben. A parasztok, akikre mint tanúkra
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számít, sokkal óvatosabbak, semhogy belemenjenek egy ilyen
kéteskimenetelű harcba :„Ha fent az urak vagy az elvtársak marják egymást, mindig a lentiek isszák meg a levét”. Továbbá azt is szájába rágja a
nagyhatalmú tanácselnök (kitűnő ez a portré, ez az „új embertípus”, ez a
„bolsevik világfi, micsoda sváda, micsoda diplomácia!” – kiált föl csodálattal és gúnnyal Bandi –, valóban méltó utóda a Rokonok polgármesterének), hogy nem mozdulhat ellenük, mert naívságában máris megfogatta
magát ravasz csapdájukban. Ahogy Kopjásst a Takarékpénztár, úgy juttatták az emberek és javak új birtokosai Földit is potom pénzért, gyönyörű
villához: negyvenezerért kínálták neki megvételre a Balla doktor házát,
amely a belefektetett renoválással együtt százötvenezret ért. Mint
Kopjáss, úgy Földi is természetesnek veszi a pompás ajánlatot: olyan jó
elhinni, hogy az ilyesmi törvényes úton „jár” az embernek, különösen ha
ki kell vágnia a rezet egy elkényeztetett, városi és úri életre vágyó feleség
kedvéért.
Földi Péter tehát, akárcsak Kopjáss, nem hibátlan pozitív hős, de éppen
ezért hiteles, életszerű. Előszavában mentegetőzik is az író, hogy nem
ábrázolt egy gáncsnélküli „központi pozitív hőst, aki mindent pontosan
úgy csinál, ahogyan kell”, de így folytatja: „Szavamra, boldogan megírnék egy ilyen embert, ha találkoznék vele valahol, vagy ha legalább saját
képzeletemben meg tudnám alkotni. De nem megy.”
Földinek is joggal hányják szemére a parasztok, hogy a sötét években
tűrte, sőt maga is helyeselte az elhurcoltatásukat, bebörtönöztetésüket, de
még azt is, hogy 56-ban a Talpra magyar elszavalásáért elvigyék az egyik
öreg paraszt unokáját. (Mellesleg: valóban szép fejlődése a szó szabadságának Magyarországon, ha már az 56-os megtorlást is bűnül lehet felróni
valakinek – legalább a kis bűnösöknek. Csak a nagyoknak békesség?).
Péter szeretne legalább további életében tiszta lenni, jóvá tenni a hibákat, de késő már: a „szenny” mindenhová behatol, még legbenső körébe
is: a legjobb barátjával, „szellemtestvérével”, csalja meg a felesége.
A pisztoly végül is emiatt, erre a barátra dörren a munkásőrségtől váratlanul hazatérő férj kezében. Ez a befejező rész különben elég laza szálon van a kitűnő drámához fércelve. Truffaut La peau douce-ából is láthatjuk, milyen nehéz egy ilyen szenvedélyes, de ugyanakkor színpadiaspatetikus tettet végrehajtatni valamelyik szereplővel úgy, hogy az a néző
számára is hiteles, végzetízű legyen. E lövés nélkül a dráma jobb lett volna.
Hacsak nem azt akarta elhitetni az író és a Kortárs maga is e két oly
hasonló kimenetelű mű közlésével, a köztudatban, hogy jó volna már ki1012

venni a fegyvert ezeknek az elkeseredett, ön- és közveszélyes uraknak a
kezéből.
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NAGY KÁROLY
Magyar iskolák az Egyesült Államokban 374
Egyéni, szórványos bevándorlások után a magyar emigránsok első hulláma 1849-ben érte el az Egyesült Államokat, a legutóbbi 1956-57-ben. A
két időpont között az Egyesült Államok magyar lakossága 5,757-ről
(1870), 701,657-re emelkedett (1960), magyarnak számítva a Magyarországon született lakosságot és azok gyermekeit.1 Az utolsó száz évben
Amerikába érkező emigráns csoportok sok más mellett abban is különböztek egymástól, hogy milyen mértékben akarták megtartani magyarságukat. Az első magyar egyesületet 1851-ben alapították, az első újságot
1855-ban, az első egyházat 1892-ben és az első magyar iskolát 1897-ben.2
Az emigránsok magyar-fenntartó erőfeszítéseit az óhazai magyar, vagy
az amerikai kormány nem támogatta számottevő mértékben. A különböző
szervezett csoportosulások teljesen magukra utaltan, önkéntes alapon
folytatták munkásságukat. Ez természetesen magával hozza azt is, hogy
szervezeti adataik ritkán nyilvánosak, nincsenek összegezve, nehezen
elérhetők. Ez nagyban megnehezít minden olyan kutatást, amely az emigráció magyarság-fenntartó megmozdulásait teljes részletességgel kívánja
felmérni.
Egyik ilyen részleg a magyar iskolák létesítése és fenntartása. E tanulmány megkísérli bemutatni a magyar iskolák jelenlegi helyzetét, előrebocsátva, hogy a felmérés eredménye valószínűleg nem teljes és ezért több
magyar iskola működhet Amerikában, mint ahányat felsorolunk. Magyar
iskolának számítunk minden olyan intézményt, amely elemi vagy középiskolai fokon magyar nyelvet, irodalmat, történelmet, földrajzt, vagy a
magyar kultúra egyéb vonatkozásait tanítja. Tudomásunk szerint eddig
csak egy módszeres felmérés készült e téren, az is csak az amerikai magyar református egyházak magyar iskoláit vette számba.3
A jelenlegi felmérés az Északamerikai Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesületeinek Szövetsége (ÉMEFESZ), az Amerikai Magyar
Tanulmányi Alapítvány (American Hungarian Studies Foundation) és a
Magyar Egyetemi szövetség (Alumni) támogatásával folyt le.
Ki kell emelni Molnár Ágostonnak, az Amerikai Magyar Tanulmányi
Alapítvány elnökének és Papp Lászlónak, a Magyar Egyetemi Szövetség
volt elnökének értékes segítségét, szakértő támogatását.
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Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 2. számában.

1014

A következő módszereket használtuk a működő magyar iskolák adatainak felkutatásához:
Kérdőíveket szerkesztettünk 17 kérdéssel. 415 ilyen kérdőívet küldtünk ki kísérőlevéllel az ismert magyar egyházakhoz és a legtöbb ismert
nagy magyar szervezethez.
Sajtótájékoztatókat küldtünk ki a legnagyobb példányszámú amerikai
magyar újságoknak, néhány amerikai újságnak, amelynek feltehetően
nagyobb magyar olvasótábora van, és nagyszámú amerikai magyar előfizetővel rendelkező tengerentúli folyóiratnak.
Nagyobb magyar szervezetek évi kongresszusain személyesen kértük
meg a küldötteket, hogy Ismertessék székhelyükön a folyamatban lévő
felmérést és gyűjtsenek adatokat.
Személyes és telefon beszélgetéseket folytattunk egyénekkel és szervezetekkel további adatok elérése érdekében.
Huszonhárom az Egyesült Államokban működő magyar iskoláról van
jelenleg tudomásunk. Ezek az iskolák általában azokban az államokban
működnek, amelyekben az 1960-as népszámlálás adatai a legnagyobb
létszámú magyar lakosságot mutatják.
Államok

California
Connecticut
Illinois
Indiana
Michigan
New-Yersey
New York
Ohio
Pennsylvania
Colorado7
D.C. 7
Maryland7

Magyar
lakosság
létszáma4
50,506
25,367
43,005
17,983
46,811
82,017
142,834
106,786
83,417
2.765
1.557
6.577

Magyar
iskolák
2
2
5
4
6
3
1

Magyart is
tanító
egyetemek5
2
2
1
2
1
1
1
-

Magyar
szervezetek6
31
3
42
29
42
80
87
194
168
6
5
-

A huszonhárom amerikai magyar iskolából tizenkettőt egyházak, tizenegyet társadalmi szervezetek tartanak fenn. Tizennégy az iskolaév
alatt tanít, kilenc – kettő kivételével mind egyházak által fenntartott iskola
– a nyári hónapokban.
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Két egyházi és egy szervezeti magyar iskola amerikai középiskolák részeként működik. A két egyházi iskola a nappali tananyag rendes részeként tanít magyart, a szervezeti iskola esti oktatás útján, és a középiskolai
igazgató külön engedélye kell ahhoz, hogy a tanulónak e tantárgyat a rendes tananyagban elismerjék („Credit”).
Az iskolaév alatt működő iskolák legtöbbje egyszer tanít egy héten,
szeptembertől júniusig, alkalmanként 1–4 órában. A nyári Iskolák közül
egy egy hétig tanít minden nap, egy másik három hétig, négy tanít négy
hétig, egy nyolc hétig és egy nem közölt adatokat.
A tantárgyak között szerepelnek a magyar írás-olvasás, helyesírás, fogalmazás, nyelvtan, beszélgetés, irodalom, történelem, földrajz, népdalok.
Az egyházi iskolák némelyike vallást oktat, legalább egy iskolában a magyar emigráció történetét is tanítják.
Tíz iskolában egy osztályt tanítanak, tizenegyben az osztályok száma
2–6 és két iskola nem közölte osztályai számát.
Négy iskolában okleveles tanítók-tanárok tanítanak, hat iskolában papok, háromban ifjúsági vezetők és tíz iskolában az oktatók mind a három
kategóriát képviselik.
A tanítás nyelve általában magyar. Tizenegy iskolában angol nyelven
is tanítanak magyart, az angol anyanyelvűek számára.
A tanulók számát tizennégy iskola jelentette, következőképpen: 22, 28,
70, 36, 28, 5, 20, 51, 30, 41, 25, 12, 20, 30. Kilenc iskola nem közölte a
létszámot.
Két iskolában a tananyagot a tanulók kizárólag a tanító és a saját jegyzeteikből tanulják. Tizenhárom iskola tankönyvei az Egyesült Államokban 1940 és 1960 között kiadott művekből állnak. Három iskola használ
modem tankönyveket, amelyeket Magyarországon adtak ki az 1960-as
években, öt iskola nem közölt adatot tankönyveiről.
Mind a huszonhárom iskola a fenntartó szerv anyagi támogatásával
működik. Hét iskola kér normális tandíjat tanulóitól havi 1-től 6 dollárig
terjedő összegben.
Az egyházi iskolák a templom helységeit használják. A tizenegy szervezeti iskola közül három tanít egyházak helységeiben, három bérel saját
helységeket, három tanít amerikai iskolák vagy egyetemek helységeiben
és kettő más szervezetek helységeit használja.
Kilenc iskola (egy kivételével mind egyházi) működött már 1956 előtt
is. Tizennégy 1956 óta létesült, ezek közül tizenegy 1960 óta (a tizennégyből kilenc szervezeti és öt egyházi).
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A legtöbb iskola szerint hiányzik a tankönyv, néhány iskola pedig az
érdeklődő magyar fiatalok alacsony részvételét kifogásolja.
A tanulók számának tendenciáját az évek folyamán kilenc szervezeti és
hat egyházi iskola emelkedőnek vagy állandónak találta, további hat egyházi iskola csökkenő tendenciát jelentett, két iskola nem közölt erre vonatkozólag adatokat.
Általában azokban az államokban vannak magyar iskolák, ahol a legtöbb magyar telepedett le. Ez a megállapítás azonban nem érvényes Illinois, Indiana és Michigan államokra. Bár az is lehetséges, hogy ott is van
magyar iskola, de a három államból érkezett negatív válaszok kétségessé
teszik ezt. Az is figyelemre méltó, hogy az egyes államok magyar lakosságának száma nem áll egyenes arányban az ottani magyar iskolák számával. Részletesebb tanulmány lenne szükséges ahhoz, hogy kideríthessük, vajon nem a magyar lakosság szűkebb koncentráltsága játssza-e a
legfontosabb szerepet e kérdésben.
New Jersey államban például az összlakosságnak 1,4 százaléka magyar; Middlesex megyéjének ugyanakkor 5,2 százaléka magyar, s az
egész állam magyar lakosságának 27,3 százaléka él e megyében. Városok
szerint; Middlesex megyének New Brunswick városában az összlakosság
10 százaléka magyar, Carteret-é 9,5, Woodbridge-é 6,68. New Brunswickben és Woodbridge-ben egy-egy magyar iskola működik. New Jersey
Passaic megyéjében is magas a magyar lakosság száma; itt is két magyar
iskola működik. Ohio állam magyar lakosainak 48 százaléka, számszerint
51,217 magyar él Cleveland városában,9 öt magyar iskolával. Feltehető,
hogy a magyar iskolák létesítése egy államon belül az ottani magyar lakosság koncentrált vagy szétszórt településétől függ.
Vagyis ugyanazok az indítóokok játszanak szerepet magyar iskolák létesítésénél, amelyek más magyar szervezetek, egyházak, újságok megalapítását is elősegítik. Táblázatunk ezt a feltételezést nem támasztja alá.
Nincs statisztikai összefüggés egy államon belül az iskolák és a többi magyar szervezetek száma között, bár a szervezetek számára vonatkozó adatok nem teljesen megbízhatók.
A magyar iskolák létesítésének okai között valószínűleg komoly szerepet játszik az egyéni törekvés, a személyi ambíció.
A magyar iskolák fennállására vonatkozó nagyon hiányos történelmi
adatok évről-évre hullámzó jelleget mutatnak. A két világháború között a
Fairfield, Connecticut „United Church of Christ” és a Wharton, New Jersey „Magyar Presbiteriánus Egyház” folytatott rendszeres magyar taní-
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tást.10 1962-ben ugyanezek az egyházak nem tanítottak magyarul,11 de
1963-ban megint volt magyar iskolájuk.
A jelenleg működő huszonhárom iskolából tizennégyet 1956 óta alapítottak, ami egy új mozgalomra enged következtetni. 1956 előtt szinte kizárólag a magyar egyházaknak voltak magyar iskoláik, a tizennégy új
iskolából kilencet társadalmi szervezetek alapítottak és tartanak fönn
(Cserkészszövetség, Öregdiák Szövetség, Szabadságharcos Szövetség,
Tankönyvbizottság stb.) Ezekben az iskolákban tanítanak a legképzettebb
tanítók, a legmodernebb tankönyvek segítségével, intenzív oktatással és
emelkedő tanulószámmal.
Mi az oka ennek az új mozgalomnak? Tényleg új, vagy csak megújhodása, megismétlődése egy ciklikus folyamatnak az emigráció magyarságfenntartó szervezkedéseinek történetében? Egyrészt tudjuk, hogy a Magyarország iránti érdeklődés igen megerősödött az 56-os forradalom után.
Az amerikaiak is nagyobb megbecsüléssel és érdeklődéssel fordultak a
magyar emigránsok felé, akiknek önbecsülése, saját hagyományai iránti
érdeklődése szintén megnőtt. Azt is tudjuk, hogy a levert forradalom menekültjeként nagyszámú képzett magyar szakember érkezett az Egyesült
Államokba. Feltételezhető tehát, hogy az emigráció mennyiségileg és
minőségileg megnövekedett magyarságfenntartó szervezkedéseinek e
történelmi-szociológiai tényezők képezik egy jó részét.
Másrészről viszont tudjuk azt – bár specifikus statisztikai adatok nélkül
–, hogy nagyszámú másod- és harmadgenerációs magyar vesz részt ezeknek az új iskoláknak a létrehozásában és látogatásában. Az 1956-os forradalom Magyarországa iránti új érdeklődés a világban már alábbhagyott.
Van valami általános jelenség, ami meg tudná magyarázni a második és a
további generációk megújult és tartós érdeklődését szüleik-nagyszüleik
kultúrája iránt?
Több teória és tanulmány próbált már e kérdésre válaszolni. A leghíresebb talán Herberg tézise12, amely szerint az emigránsok gyermekei – a
másodgenerációsok -, eltávolodnak az „etnikus közösségi csoporttól”,
mert sikeres száz százalékos amerikaiak akarnak lenni. A gyermekeik
viszont – a harmadgenerációsok – már elérték ezt a sikeres státust szüleik
révén s ezért megengedhetik maguknak a szüleik által elhagyott kultúra
iránti új érdeklődést.
Egy másik elmélet az 1958-ban, Detroitban folytatott helyszíni tanulmány adatain alapul.13 Leneki, a vizsgálat vezetője, csakúgy mint
Herberg, főleg a vallásgyakorlás mértékét és ennek okait kutatta különböző csoportoknál, de tekintve, hogy a vallás gyakorlása és az általános – és
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a specifikusan etnikus – közösségi életben való részvétel mértéke között
Amerikában szoros az összefüggés, így adatai bizonyos mértékig érvényesek az emigrációk generációs problémáira is. Leneki adatai alátámasztják Herberg teóriáját a harmadik és a további generációk élénkebb
közösségi részvételéről, de ellenkezőjét bizonyítják annak, amit Herberg a
második generáció eltávolodásáról állít. Leneki adatai azt mutatják, hogy
a bevándorló csoportok időben növekvő amerikanizálódásával egyenes
arányban nő vallási-közösségi részvételük intenzitása.
A látszólagos paradoxonra egy harmadik teória adja meg a
legkielégitöbb választ.14 Dr. Alfréd A. Messer pszichiáter és pszichoanalitikus, a Clifton New Jersey-i Family Mentál Health Clinic igazgatója fejlődési folyamatában vizsgálja e jelenségeket. Azt találta, hogy a másodgenerációs csak eleinte utasítja el szülei „etnikusságát”, gyakran pontosan
azért, mert e szülők mindent elkövetnek gyermekeiknek az amerikai társadalomba – s ezáltal a sikeres életbe – való „beolvasztása” érdekében.
Előbb-utóbb azonban – folytatja Dr. Messer – ez a másodgenerációs ember rájön, hogy ezért a sikerért drága árat fizetett: feladta eredeti kultúráját, hagyományait. Keresni kezdi visszafelé az utat és többek közt nyelvkurzusokat vesz fel és gyermekeit – a harmadik generációt – is megtanítja
eredeti anyanyelvére. A változás tehát magában a másodgenerációs emberben történik meg. Hogy miért, arra Dr. Messer itt nem tért ki.
E fenti teóriák tehát – különösen Messeré – részben megmagyarázzák
a magyar iskolák iránti új érdeklődést a különböző generációk szempontjából.
Figyelemreméltó a magyar iskolák elszigeteltsége. Csak öt olyan iskola volt, amelyik jelezte, hogy más magyar iskoláról is tud. Az egymástól
való elszigeteltséghez hozzájárul az emigráció egészének Magyarországtól és Amerikától való kisebb-nagyobb méretű, főleg szellemi elszigeteltsége is, és ez így együttesen nehézségeket okozhat az iskolák tudományos
szintjének fenntartásában. Kitűnik ez a leginkább használatos
tankönyvbő1 is, melyeknek egy része nem a reális, hanem egy hipotetikus
Magyarország képét tükrözi.
MAGYAR ISKOLÁK AMERIKÁBAN
CALIFORNIA
Hungarian School, 1248 W. Bishop St. Santa Ana, Calif.
Woodside Priory School, 302 Portola Rd. Portola Valley, Calif.
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CONNECTICUT
Hungarian Summer School, United Church of Christ, 79, Birchwood Dr.
Fairfield, Coirn.
Hungarian Summer School, The Hungarian Evang. and Ref. Church, 21
Lexington Ave. South Norwalk, Conn.
MARYLAND
Hungarian School, 6318 Falkirk Rd. Baltimore 12, Md.
NEW JERSEY
Hungarian School, 7 Franklin Ave. Garfield, N. J.
Hungarian Saturday Classes, Rutgers University, New Brunswick, N. J.
Hungarian School, Hungarian Reformed Church, 220 4 th St. Passaic, N.
J.
Hungarian Summer School, Hungarian Presbyterian Church, 58 S. Main
St. Wharton, N. J.
Hungarian Summer School, Hungarian Roman Cath. Church,
Woodbridge, N. J.
NEW YORK
Calasanctius Prep. School, 175 Windsor Ave. Buffalo 9, N. Y.
„Vörösmarty Mihály” Hungarian School, 373 Woodward, St. Buffaló, N.
Y.
Hungarian School, 247 Lanza Ave. Garfield, N. Y.
Hungarian School, P. O. Box 1815, Grand Central Station, New York 17,
N. Y.
OHIO
Hungarian Summer School, 2836 East Blvd, Cleveland 4, Ohio.
West Side Hungarian School, 1782 W. 54 th St. Cleveland 2, Ohio.
„Reményik Sándor” Hungarian School, 1620 Prospect Ave., Cleveland,
Ohio.
Cleveland Public Schools, Division of Aduit Education, Committee for
Hungarian Books and Education, 10203 Ramóna Blvd. Cleveland 4,
Ohio.
Hungarian Summer School, 10203 Ramona Blvd. Cleveland 4, Ohio.
Hungarian Language Course, St. Michael Church, Lorain, Ohio.
PENNSYLVANIA
Hungarian Summer School, Hungarian Reformed Church, 115 Seventh
St. McKeesport, Pa.
Hungarian Summer School, Bethlen Home, Ligonier, Pa.
Hungarian Summer School, First Hungarian Lutheran Church, 161
Hazelwood Ave. Pittsburgh, Pa.
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HATÁR GYŐZŐ
Londoni szüret 1964 375
W. Golding: The spire (Faber & Faber)
I. Murdoch: The italian girl (Chatto & Windus)
C. Isherwood: The single man (Methuen)
Gore Vidal: Julian (Heinemann)
C. F. Snow: Corridors of Power (Macmillan)
Angus Wilson: Late call (Secker & Warburg)
L. Whistler: The initials in the heart (Rupert Hart-Davies)
F. O'Connor: Collection two (Macmillan)
A. Köstler: The act of creation (Hutchinson)
Colin Wilson: Beyond the outsider (Arthur Barker)
J. B. Priestley: Man and time (Aldus Books)
R. Graves & R. Patai: Hebrew myths (Cassell)
C. V. Wedgwood: The trial of Charles I. (Collins)
H. W. Chapman: The tragedy of Charles II. (Jonathan Cape)
C. Hill: Society and puritanism (Secker & Warburg)
C. Brook: Europe in the Central middle ages. (Longmans)
A. H. M. Jones: The later roman empire 284-602 (Blackwell)
E. Waugh:A little learning (Chapman & Hall)
C. Mackenzie: My life and time (Chatto & Windus)
Lord Dávid Cecil: Max (Constable)
William Golding éppen egy évtizede lépett a porondra, kritikusainak
örömére, riadalmára és nem kis irigységére – kinek-kinek idioszinkráziái
szerint. Egy olyan, teljesen elvilágiasodott társadalomban, mint a szigetország mai társadalma, ahol még olykor a püspökök is buzgón ajánlgatják, hogy az anglikán egyház világiasabban lejtse a csábtáncot és szükség
eseten attól se riadjon vissza, hogy a Teremtőt kihagyja kelléktárából,
különös bátorság kell ahhoz, nemes megszállottság és mindenféle irodalmi ravaszkodás, hogy valaki ne csak szívében vallja meg Istenét, hanem
regényeiben is. Sok igaz van abban is, hogy az Egyesült Királyság nem
szerves része Európának, hanem a kontinenssel lazán összefüggő s végső
fokon mégis különálló kulturális egység, de ehhez még hozzá kell venni
számos kiegészítő elemet. Itt van mindjárt az az oroszos kényelmeskedés,
amely a kontinentális figyelőnek hamar feltűnik (s a szakadatlan teázás
375

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 3. számában.
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közös szokásától eltekintve, az angol kultúra plátói szerelme az orosz
iránt a Napóleon elleni szövetség idejéig vezethető vissza) – és ennek a
ráérős tempónak tulajdonítható, hogy a kontinens történelmi naptárához
képest egyes rétegeiben az angol kultúra egy-két-öt nemzedékkel elkésik,
mikor hogy. A divatos angol 'humanista' mozgalom pl. Ernst Haeckel
egyházellenes hadjáratát juttatja eskünkbe a századelőn, amikor szabók,
szatócsok és filozófus csizmadiák Bölsche 'Szerelem az élők világában' c.
népszerű művéből tanulták a fejlődéstan kinyilatkoztatását és divathóborttá vált, hogy kijelentkezzenek az egyházból. Ez a 'harcos' felekezetnélküliség Angliában két nemzedékkel elkésve aratja könnyű győzelmeit, és az
új angol 'humanisták' egy olyan türelmetlen mozgalom ingerült kisértetét
idézik, amely a kontinentális nevelésű hívőből és agnosztikusból egyaránt
azonos visszahatást vált ki: a legteljesebb érdektelenséget. Meglétét azonban tényként kell elfogadnunk; s míg talán más téren Anglia szuperszonikus szárnycsapásokkal halad, az irodalomban alkalmazkodnunk kell az
ország sajátos (s bizony olykor erősen antiintellektuális) habitusához és
sajátos történelmi naptárához. E kétségkívül mindinkább túlsúlyba kerülő
világi humanizmus ellen támad Golding – persze nem azzal, hogy ájtatosharagos prézsmitálásba kezd, amit csak neveletlenségnek vagy bohóckodásnak tekintenének; hanem azzal, hogy bemutatja az embert Istene nélkül – hogy milyen féregszerű s mennyire esendő. A Lord of the flies 376
című atomháború-utáni nyomasztó látomásában bemutatja az eredendő
bűn vulkánikus eláradását: hogy fajtánk az isteni kegyelem nélkül micsoda fenevadak-hordája; The inheritors (Az örökösök) című regényében
tanúi vagyunk, amint az ártalmatlan és jámborlelkű neanderthalit kiforgatja a föld örökéből az okos, de könyörtelen homo sapiens. Pincher Martin
a purgatórium allegóriája, a konok, önző ember nyomorúságosán 'győzelmes', zsörtölődő harca a lelkéért küzdő isteni szeretet ellen; a Vree fali
(Szabad esés) a tisztítótűz újabb állomása, a lélek sorvasztó elárvulása
cellájában.
1964-ben kiadott utolsó regénye, The spire (A torony) e purgatóriumsorozat legmegrendítőbb darabja s egyben az első, amelyben Golding a
hit tüntető vértezetében, feltolt sisakrostéllyal indul rohamra a magát humanizmusnak nevező 'léleküresedés' ellen. Valahol a későközépkori Angliában játszódik, hőse Jocelin főesperes. A megszállottság költői stúdiuma; az alázaté, amely végül az imádás istenkísértő túlzásába átcsapva,
376

a. m. Baalzebub, héberül: 'A Legyek Ura'; az ekroni bálvány, akinek jóshelyét Aházía
király megkérdezte, amikor halálos betegen feküdt. V. ö. Pauzániász különös anekdotáját Zeuszról, aki elűzte az Olimposzt fenyegető légyfelhőt.
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tönkrezúzza önmagát. Jocelinnek 'angyala van' s az angyal azt súgja, hogy
a főesperesnek az ódon, románkori templomot szédületes gótikus toronynyal kell bekoronáznia még akkor is, hogyha a soványka alapozásnál az
ősök ilyen temérdek toronyra nem gondoltak. Ahogy a torony nő, úgy
válik szörnyeteggé: rögeszmévé, amely eluralkodik Jocelin lelkén, és úgy
mérgezi meg a gyülekezet életét. Az építők hada lázadozik; Goody Pangal
– a csinos menyecske, akit (saját érzékisége elől megmentendő), feleségül
kényszerített az ütődött templomszolgához – Roger építőmester karjaiba
szédül. Jocelin hamis kegyességgel iparkodik 'jóra használni' a bűnt, csak
hogy a templomnál tartsa Rogert. Egy szép napon nyomára jön, hogy karrierjét sem jámborságénak köszönheti, hanem szemrevaló nagynéniének,
aki a király ágyában egyebek közt ezt a kegyet is kicsikarta a fejedelemtől. 'Angyala' elhagyja; de csak annál görcsösebben ragaszkodik rögeszméjéhez és az építő nyáj pásztorából a kőművesek őrjöngő hajcsára lesz.
Megjelennek a falakon az első repedések, a gyülekezet sivalkodva menekül a fenyegető boltívek alól; az iszamos próbagödrökből a pokol kénköves bűze terjeng s lassan a torony is romladozni kezd. Vizsgálat indul
ellene, de mire elmozdítják, Jocelin halálán van s háborgó lélekkel, Istene
ellen berzenkedve – hörögve veszi fel az utolsó kenetet. Hol követte el a
hibát? Lehetséges volna, hogy a 'hit ereje' a tornyot nem képes a magasban tartani? Mi volt a torony? Menekülés? önigazolás? Nemzőerejének
félrecsúszott 'fallikus szimbóluma'? Nekibőszült, pogány építőszenvedély,
amelynek hajszájában az Istennek való egyszerű egyesülésről, a lélek néma imájáról megfeledkezett? Golding nem marad adós a felelettel, ha az
allegóriák pompázatos mezébe burkolja is. Nyelve az archaizálás és egyfajta költőies-keresett 'közbeszéd' ötvözete; stílusa az ima-monológ és a
valóság ricsaja; a vegyülékben hol ez, hol amaz kerekedik felül. Kétségkívül mesteri alkotás, ám igényessége több, mint amennyit az angol átlagolvasó elvisel, rejtélyeskedéséről, költői szóleleményeiről nem is beszélve. Az viszont teljességgel érthetetlen, hogy egyes kritikusai miért
emlegetik 'kafkai' kvalitásait, hiszen nem egy, de három nemzedékkel
elkésett írás s inkább a prerafaeliták táján keletkezhetett volna, amikor
Velence Kövei, Az Építészet Hét Lámpása meg a Két ösvény keletkezett
és Ruskin zsarnoki, áldatlan szelleme lebegett a csatorna vizei felett. Az
angliai rejtelmek egyike ez is, hogy modern felhangjai ellenére olyigen
messziről hangzik ez az orgonazengés; Golding 'A torony' című regényében a XIX. század eklekticizmusának tuba mirabilisza búg.
A regényírónak szeretnie kell figuráit, szerelmetesen kell csüggenie
még szörnyetegségeiken is; máskülönben görebben kotyvasztott homun1024

kuluszokat teremt s hüllők nyüzsögnek regénye lapjain, nem emberek. Iris
Murdoch nem érzi lelkéből leledzett magzatainak regényalakjait, de minden intellektuális feltételét magában hordja annak, hogy jó regényíró legyen. Hasonló beállítású lelkek nem is kételkednek elhívatottságában s
szektája majdnem olyan viharos sivalkodással üdvözli egy-egy újabb téteményét, mint a teenagerek, ha Beatleseik megjelennek valahol. Ám aki
úgy érzi, hogy a regény több is lehet, mint a nemiség intellektuális permutálása, az udvariasan félreáll és utat enged a hedonista tömegnek.
Iris Murdoch legújabb regénye, The italian girl (Az olasz lány) az írónő erényeinek és hibáinak didaktikus gyűjteménye. Edmund Narraway
egy zsarnoki mama elől menekült az ősi ház fojtó börtönéből, valamikor
régen, hogy a nagyváros szabad dzsungelében a maga életét élje. Most is,
hogy anyja meghal, csupán a temetésre szándékozik hazautazni, hogy
azután mindjárt, a következő vonattal, induljon vissza. Mondanunk sem
kell, a visszautazásból semmi sem lesz (aki olvasónk ezt kitalálta, annak
ördöge van); a csapda készen áll, az ősi ház lakói – mint gyakorlott húsevő nővények, kelyhükben az éhesen pezsgő gyomorsavval – úgy várnak
az új legyecskére, hogy beléjük repüljön. A menazséria: Edmund fivére –
Ottó, egy festőművész; felesége, Isabel; leányuk, Flóra; Dávid, a festőnövendék és nővére, Elsa; végül Maria Magistretti, a címadó olasz lány –
vén bútordarab a háznál, a gyermekek kiöregedett dajkája, akinek az elhunyt kardos mamával leszbikus viszonya volt. Miután a visszainduló
vonatról sikerül lekésetniük, Edmunddal, a 'legyecskével' könnyűszerrel
elhitetik, hogy ő a tisztalelkű gyóntató, aki majd rendbehozza elromlott
életüket. Az eredmény: hamar idő múltán mindenki mindenkivel hál, öszszevész-kibékül,
fajtalankodási
leckét
vesz
leszbianizmusból,
homoszexualitásból, mazochizmusból, sőt, érintőlegesen még vérfertőzésből is, hogy semmi ne maradjon kikóstolatlanul. Rejtvény szigorú erkölcsű nagynénik számára: incesztnek minősíthető-e, hogyha fivér a fivér
iránt ellenállhatatlan pederaszta vonzalmat érez? Nem tudom; csak azt
tudom, hogy Iris Murdoch ezt sem az érzékeivel, hanem megvesztegetően
éles eszével gondolta ki; menazsériájában mindenki észlény – helyesebben észlány és észfiú – az eszével szenved, ha álproblémái hálójában vergődik, és az eszével közösül, hogyha a kártya a megfelelő kereveten aznap éjjelre őt veti ki. Az Isabel budoárjában lobogó kandalló tüze is hideglángú tűz, bár amikor őrizetlenül hagyják, az egész ház lobot vet tőle s
mindenki kissé megpörkölődött macska módjára menekül a tűzvészből.
(Ez emlékezetünkbe idézi Muriéi Spark The girls of slender means
(Éhenkórász lányok) lányseregletét, akik bennégnek a panzióban – hogy
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sorsok lekerekítésére, cselekményszálak elkötésére a tűzvész mennyire
nem kielégítő megoldás). Akárcsak A levágott fej vagy Az unikornis, Az
olasz lány jeles állomása Iris Murdoch művészetének, aki a botránkoztatás műfaját oly sikerrel műveli. Külön műfaj ez, mint a detektívregény s
megvannak a maga külön játékszabályai. Azért, amiért Murdoch 1963-ig
Oxfordban filozófiát adott elő, hiba volna, hogyha minden szava mögött
filozófiai mélységeket keresnénk; inkább számító önmulattatás, a mutatvány s a menazséria is mindig ugyanaz a vagyonos középosztálybeli készlet, túl az anyagi gondok alantas világán; mindenki mindenkivel – nemre
és korra való tekintet nélkül – titkos promiszkuitásban él, de legalább is
megfordul a fejében, hogy 'milyen volna': mintha az élet egyéb sem volna, mint egyetemet (éspedig nem akármilyen egyetemet, hanem Cambridge-et vagy Oxford-ot) végzett intellektuelek és segédszemélyzetük
promiszkuitásának nagy kalandja, aki pedig e nagy kalandból kimarad –
nos, az sem esik kétségbe, hanem ivásnak adja magát.
Se szeri, se száma a szigetországban azoknak, akik szerint Iris
Murdoch regényeit 'nem lehet letenni': credo quia absurdum. Európai olvasónak az ilyenfajta házifeladat valóságos robot. Talmiságát csak a vak
nem látja s mondanunk sem kell, hogy az írónő maga példás, házias és
feddhetetlen életet él. De mint jellegzetesen angol jelenség,
említésreméltó, hiszen nem Iris Murdoch az egyedüli nőíró Angliában,
aki a botránkoztatás műfaját műveli. Az ember azt hinné, szocialisták
számára nincs tenyérbemászóbb népség és kétesebb problematika, mint
amit Murdoch regényalakjai képviselnek; ennek ellenére – plaudite amici!
– Iris Murdoch a Szovjetunió egyik legkedveltebb külföldi regényírónője.
Ez is egyike ama titkoknak ég és föld között, amelyeknek akkor sem hatolhatnánk a mélyére, ha matuzsálemi kort érnénk meg és mindvégig Iris
Murdoch kötné le figyelmünket.
A gazdag, mitomániás Kaliforniában, egy egyetemi 'campuszon' éli
agglegényi heteroszexuális világát George, az öregedő adjunktus
Christopher Ishervvood legújabb regényében – a címe:The single man
(Az agglegény). Ez az első könyve, ahol Isherwood nem első személyben
jelentkezik, mint főhős és elbeszélő egyszersmind; de nem az első és alkalmasint nem is az utolsó, amelyben érzelmi szempontból túlzott igényekkel lép fel az olvasóval szemben. Nem kevesebbet kíván tőle, mint
hogy olyan szenvedelmes izgalommal kövesse egy homoszexuális 'vieux
roué' szerelmi regényét, mintha rajongásának tárgya egy tündéri nő volna
s nem pedig a gyönyörű testű ephebos. Az ifjú Jim meghódítása, az első
nász mámoros, vissza-visszatérő emléke s tizenöt évig tartó szerelmi há1026

zasságuk, amelynek Jim halálos autószerencsétlensége vet véget – mindez
vegyes érzelmeket kelt a legtürelmesebb olvasóban is, aki a szerző hajlamait nem osztja. Végül Georgenak, ötvenen túl, sikerül megszabadulnia a
'nagy szerelem' varázsbilincseiből, amikor a kaliforniai tengerpart meleg
éjszakái és örök promiszkuitása a szabad tűz körül összehozza egy másik
'gyönyörű' egyetemistával, Kenny-vel. Kenny a kacérkodást kegyesen
elérti, a hódolatot engedékenységgel viszonozza és hazaviszi George-ot a
lakására. Minden jel arra mutat, hogy Kenny – Jim örökébe lép és az új
'ménage', George második 'házassága' épp oly zavartalan és boldog lesz,
mint amilyen az első volt; csakhogy az öregedő George már nem bírja
úgy az italt, ahogyan ez a 'campuszon' illenék, összeroskad és mély, alkoholos álomba merül: matrimonium non consummatum. Mindegy; annyit
elért, hogy megszabadult az első szerelem lidércnyomássá való gátlásaitól, ismét szabadon indulhat a nagy kalandra, a heteroszexualitás paradicsomi vadászterületei felé.
Kevesen írnak olyan elegáns prózát, mint Isherwood, aki a harmincas
évek forradalmár költőitől a legmesszebbre sodródott (legutolsó könyvének tanulsága szerint Krisnamurti hívéül szegődött). Ami szexuális nonkonformizmusát illeti, számba kell vennünk, hogy a pederasztia irodalmi
vetületet köztudomás szerint sokkal inkább elfogadják az angolszász világban, mint Európa szívében, ahol a jelenség ritkább. Dermesztő őszinteségéért cserébe úgy illendő, hogy az olvasó elfogadja Isherwood – nem is
olyan kicsiny, nem is olyan zárt – világát, ha nem is tudja szívvel-lélekkel
követni. Mihelyt ezen az emocionális nehézségen túlteszi magát, élvezetesnek fogja találni a jól lekerekített történetet, a jó felfűzött epizódokat, a
kaliforniai élet keresztmetszetét úgy, ahogyan Isherwood megfigyelte.
Emlékezetes melodramatikus jelenet, amikor George meglátogatja azt az
asszonyt, aki valamikor elcsábította tőle Jimet – ha nem is örökre, egy
rövid mexikói eszkapádra; az ellágyulás, a régi-szép izgalmakra való emlékezés oly hiteles, mintha Vénusz csapodárságain búslakodnának megbocsátón s könnyesen mosolyogva. Isherwood szerint minden amerikai,
„még a legszegényebb is, az amerikai utópia – a bőség birodalmának részes-birtokosa ezen a földön. Ha esetlenül cammogva is, őt majmolják az
oroszok és őt gyűlölik a kínaiak ... És az amerikaiak büszkék is a bőség e
birodalmára. Ám akkor miért olyan a hangjuk, mint a megszeppent kamaszoké, amikor ismeretlen barlangot derítenek fel és egyre hangosabban
szólongatják egymást? Tudatában vannak-e félelmüknek? Nincsenek.
Pedig e félelem betölti őket”. S vajon tudatában van-e Isherwood, hogy ez
a felelem az ő hangjában is felfedezhető? Nem politikai félelem ez s nem
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elgyávulás, ó nem. Hanem az existencialisták 'szorongása'; a sivatag létbe
való kivetettség alapérzése, amelynek átélése alól kevés újkori író tudja
kivonni magát. Tálán azóta olyan hemofiliás a fehér emberiség, amióta
lehányta magáról a mitológia páncélzatát s védtelenségében olykor szánalmas szekták, kaliforniai kultuszok: guruk, sámánok és mezei próféták
védőszárnyai alá menekül.
Bulwer a Pompeji végnapjaiban vagy Kingsley a Hypathyában
(amelyben az V. századi Alexandria életét mutatja be) még beérte a történelmi regény kor-transzponáló problémáival. Robert Graves Claudiusregényeivel kezdődik a sora azoknak a műveknek, amelyekben a szerzők
e buktatókat megtetézik egy új, lélektani nehézséggel s miközben azzal
hitegetik magukat, hogy az ál-önéletrajz műformájával megkönnyítik –
voltaképpen megnehezítik a dolgukat. Ez érződik Gore Vidal Julianuszán
is. A korábrázolás nehézségei a hatványra emelkednek azáltal, hogy a
császári önéletírásnak olyan életérzést kell tükröznie, amelynek a modern
ember idegrendszeren szinte nyoma sincs. Nem elég a töméntelen forrásmunka, a káprázatos erudició, a kegyes (és költséges) zarándokút a császár nyomában: a szerző beleérző képessége mindennél fontosabb. Azonkívül abban a pillanatban, hogy az álönéletrajz énregénnyé válik, a szerző
mégújabb nehézségekkel tetézi az eddigieket: mindenféle 'trükköket' kell
kieszelnie, hogy a kompozícióba olyan eseményeket is belevonhasson,
amelyeknél a memoáríró császár nem volt, nem lehetett jelen vagy kisebb
gondja is nagyobb volt annál, hogy ott legyen. Marguerite Yourcenar emlékezetes Hadrián-'önéletírása' és Peter Green első személyben 'tollba
mondott' Sulla Élete után Gore Vidal Juliánusz-ával szárba szökken a
Róbert Graves-i kezdemény és a szemünk láttára megszületik a történelmi
regény egy új (vagy annak tekinthető) alműfaja (minthogy a renaissance
kedvelt műformája volt, de feledésbe merült; éspedig:) a történelmi figurák álönéletírásának műformája. Gore Vidal az egyetlen amerikai író, akit
áttekintésünkbe belefoglaltunk, részben mert Juliánusza angliai megjelenésének visszhangja máig sem ült el, részben mert érdeklődésével, témaválasztásával a szerző európainak tekinthető a titre d'honneur. Nincsen
történet európaibb, amely annyira jelenközelbe hozza a nyugati civilizáció
peripetikus pillanatát, mint Juliánusz nyomjelző felizzása és gyors kiégése; nincs historikus még egy, aki oly mesterien mondotta volna el e történetet, mint Gibbon – Mindnyájunk Atyja az angol irodalomban (ha szabad kikölcsönöznöm Anatole Francé e mondását, Rabelais-ről), Vidal
nem is rejti véka alá, hogy küzdenie kellett Gibbon hatása ellen. Alaposan
megtanulta a leckét, másfél évet töltött Rómában a forrásmunkák átbön1028

gészésével, archeológiát tanult, hogy ne tévessze össze az abakuszt az
architravval s tíz évet töltött regénye megírásával – de szellemének betájoló iránytűje azért Gibbon maradt.
S ezzel máris ködös jóslatokba bocsátkoztunk, hogy regénye kinek
tetszhet és kinek nem. Mindmáig folyik a vita, hogy mi történt volna, ha
Julianusz nem tűnik el a színről 52 éves korában, hanem félévszázadig
uralkodik; mindmáig folyik a vita Juliánusz személyiségéről. Van, aki azt
mondja, zavarosfejű ködevő volt, aki alfilozófusok, kóklerek-mágusok
hálójába került; reakciós fantaszta, aki a pusztulásra ítélt múlt színpadi
cafrangjaiba öltözve ágált s a kereszténység diadalmas előretörésén az
sem változtatott volna, hogyha a császár száz évig él. Akad viszont, aki
Juliánusz meggyilkolását a 'galileusok' örök szerencséjének tartja s gyilkosát 'kidalolatlan megváltónak' – mint maga a szerző, aki még Gibbonon
is túltesz, amikor azt állítja, hogy nem a perzsa lándzsás végzett a császárral, hanem Calistus, a keresztény rabszolga, az ő kése mentette meg az
egyházat a szisztematikus felszámolástól. Úgyszintén saját kommentátoraival tart, amikor egyikük – Libanius – azt írja: 'harcolnunk kell a
galileusok ellen, bármi történjék is velünk. Nem törődhetünk magunkkal
akkor, amikor civilizációnk végveszélyben forog'. Szavait igazolják a
századok: a római civilizáció semmibe zuhanása ezer évre, a mesterségek
feledésbe merülése és a kegyes barbárok milliói, akik törpe templomaikhoz – 'csontházaikhoz' – kőbányádnak használják a múlt irdatlan romjait.
Vagyis: Priscus és Libanius, a két hellénista közrecsúsztatása az a fogás – kettejük kiegészítésekkel, helyreigazításokkal teletűzdelt, sűrű levélváltása az a 'trükk', amellyel Vidal áthidalni iparkodik a regényes 'önéletírás' nehézségeit. Amit Juliánusz nem láthatott-hallhatott vagy nem
ismételhetett meg helyesen, arról a két grammatikus levélváltásából értesülünk. De szerencsés-e a lelemény? Gyakorta bizony egyébre sem jó,
mint arra, hogy fölöslegesen felduzzassza a regény anyagát, arról nem is
beszélve, hogy minduntalan megakasztja a cselekményt, míg végül az
olvasó bosszankodva átsiklik a közbetolakodó 'leveleken'; s ráadásul még
csak nem is hitelesítik a történetet, hiszen épp oly költöttek, mint Juliánusz önéletrajza maga. Mindnyájan tudjuk, hogy akit beavattak a
mitriakus vagy az eleuziszi misztériumokba, titoktartást fogadott mindhalálig; de regényről lévén szó, az olvasó éhkoppon marad, ha a barlangtemplomból előlépő Juliánusznak egyéb mondanivalója nincs, mint hogy
hosszasan szörnyülködik a ’látottakon' vagy arról biztosít, hogy kellemes
bizsergésben és fenséges elragadtatásban volt része, ám sem a szertartásról, sem a titokzatos élményről magáról képet nem ad. Máskor viszont a
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kevesebb – több volna; mint például amikor Juliánusz testvérbátyjával
beszélget (államügyekről) és a cinikus, élveteg Gallus egy 'gyönyörű rabnővel' közösül, aki mintha csak lábvértjét fényesítené nagy odaadással s
dolga végeztével eltűnik a függönyök redőiben. Olyan engedmények ezek
az örökké Szodomával–Gomorrhaval kecsegtető bestsellernek, amelyek
óhatatlanul leszállítják az írás színvonalat, annál is inkább, mert más, közösülés-mentes jeleneteknél Vidal összkomfortos írógépe sokkal kevésbé
tud izgalomba jönni. Szorgalmasan halombahordott kultúrtörténeti adatait
igyekszik maradéktalanul felhasználni – gyanúba véve olvasótáborát,
hogy olyan, mint a harisnyamozi támlásszékeinek közönsége, aki 'pézéért'
tűzön-vizen át végigüli az előadást, így azután megesik, hogy olyasminek
az értelmét vagy eredetét is agyonmagyarázza, amit a IV. század embere
az anyatejjel szívott be – ha nem a levegővel – és görög s római tudott
álmában is.
Vidal monumentális regénye kétségkívül olvasmányos írás és alkalmas
arra, hogy felkeltse érdeklődésünket a kor iránt, ha ismereteink hézagosak; de terjengősségével olykor a két háború közötti német intellektuális
bestsellerekre emlékeztet, Feuchtwanger lapos történelmi regényeire.
Csupán tényként lehet megállapítani, a legkevésbé sem lehet felróni Vidal
másik stílusbeli fogyatékosságát – mert szándékosságról itt aligha lehet
szó —és ez: a költői invenció hiánya, a nyelv erőtlensége. Robert Graves
az ihletett költő, a páratlan nyelvművész a szó erejével a magasba szökken s könnyűszerrel érzékelteti az első század madártávlatát. Gore Vidalból hiányzik a nyelv költői fokon való, mesteri kezelése, a beleérzés képessége, a felidézés isteni adománya; kollokviális angolságával pedig
lépten-nyomon lélektani anakronizmusokba gabalyodik. Nem tudni például, milyen olvasórétegnek tesz üdvös engedményeket azzal, hogy
Mediolariumot Milánónak, Lutetia Parisiorumot Párizsnak nevezi, stb.;
olyan ez, mintha Juliánusz helyett Gyula császárt emlegetnénk.
Ami a kissé túlbecsült C. P. Snow-t illeti, az ő figurája kultúrtörténeti
igényű beszámolóból oly elmaradhatatlan, mint minden neo-pszeudoTolsztoj, aki nevének aranykönyvi megörökítésére számot tart. Nemcsak
írja, de éli is mindeneket-bekoronázó életművét – bár regényeinek közös
főhőse egy stációval még elmarad írójától, akit azóta főrendi rangra emeltek s a felsőház tagja lett (remélhetőleg nem mulasztották el, hogy ezt is
nagydobra verjék a Szovjetunióban, ahol Lord Snow kivált népszerű).
Regényfolyamát – helyesebben irányregény-folyamát – az idén a kilencedik kötettel szaporította; a címe: The corridors of power (A hatalom folyosói). Könyvnek és könycímnek külön érdekességet ad, hogy az angol
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munkáspárt választási győzelme valóban besodorta a szerzőt a tényleges
hatalom folyosóira. Egy idealista közéleti pályafutását írja le, aki miniszter korában sem tágít eszményétől, hogy megvalósítsa Anglia egyoldalú
atomleszerelését, ám elvérzik a Whitehall intrikáinak bozótdzsungelében.
Mondanivalójában az angliai közhangulat hiteles fokmérője a hatvanas
évek elején, eszközeiben azonban olyan ásatag-realista, hogy már-már azt
gyanítjuk, tudatos művészietlenségre tör.
Angus Wilsonról is szólnunk illenék, minthogy Late call (Késői látogatás) című műve hívei szerint az év egyik legjobb regénye. Főhőse a 64
éves Sylvia Calvert, aki egy szálloda vezetője, de karrierjének lomha,
élősdi vén kéjenc férje nyakát szegi botrányaival s az asszony kénytelen
feladni állását. Fiához, Haroldhoz költözik, aki iskolaigazgató valahol,
egy középangliai új városban. A város egyike az iparvidék ama túlméretezett lakótelepeinek, amelyeket máról-holnapra varázsolnak a földre a
toronydaruk és betonkeverők. Minden boltja, minden kocsmája, minden
szöge vadonatúj, csak épp a lélek hiányzik belőle. Ez újdonatúj aszfaltsivatagok felőrlő légköre a kor angol irodalmának visszatérő problémája. A
Késői Látogatás témája egy szembeállítás: az örökké okoskodó, moralizáló, mindent mindenkinél jobban tudó iskolamester meddő szellemének
szembeállítása a régi nemzedék együgyű melegszívűségével. Haroldnak
tapló van a szíve helyen, családja előtt unalmassá, a közösség előtt nevetségessé válik; anyja viszont természetes eszével, jó ösztönével és korát
meghazudtoló rugalmasságával jobban állja a sarat, jobban győzi a küzdelmet az új óriástelepülés sivársága, tömeges elárvulása és beépített boldogtalansága ellen. Noha az összehasonlítás Wilson mérlegén kétségkívül
az öreg hölgy javára üt ki, Sylvia mint regényalak meglehetősen vértelen
marad; annál elevenebben lép elénk Harold, a vaskalapos iskolamester,
akinek kivesézésében és intellektuális meghurcolásában a szerző különös
kedvét leli. Mintha a Hemlock and after elveken nyargaló, öntépő Bemard
Sands-ének karikatúra-változata volna, Harold indítékait sokkal jobban
érti és figuráját is tömörebben, részletekkel jobban telesűrítve rajzolja
Wilson, mint Sylviát, akinek csak epidermiszeig hatol. A Late call Wilson
ötödik regénye; konzervatív, jó szerkesztésén túl külön érdeme, hogy tele
van élesen megfigyelt mellékalakokkal: olyan angol kabinettfigurákkal,
akiket az angol olvasó ismerősként üdvözöl.
Lawrence Whistler, a költő The initials in the heart (Kezdőbetűk a
szívben) című naplóregényével emléket állít feleségének, Jill Furse színésznőnek, aki házasságuk ötödik évében elhunyt. E magánügy-jellegű
írásról is illő, hogy számot adjunk, mert sikerével szektája körében igazi
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angol jelenség. Ami a papírforma szerint nevetséges vagy érdektelen,
sokakban legyőzi a kajánság szellemét, ha lelküket megigézi chopini
zsongásával; s Whistler könyve ráadásul az angol sznob lelkiismeretét is
megnyugtatja, aki 'regényt elvből nem olvas'; dokumentáris jellegű levelei
feledtetik vele, hogy amihez leereszkedett, az voltaképp a törvényes szerelem himnusza – naplóregény formájában. Csodálói szerint olyan, mint
Evelyn Waugh fullánkja nélkül. A hajnalba nyúló szirupos beszélgetések,
a lelki eggyéválás finomkodó neuraszténiája, az összehajolás a gyertyák
fölött és a levélváltás forró sugdolódzása azonban olyan érzékeny csipkeszövedék, amely elmúlik, mihelyt hozzányúlnák. A devonshirei grófság
családi kúriái, a zsúpfedeles rangos otthonok, amelyek kapuzatán vésett
aranycirádás címer díszeleg, meg a hosszú asztaloknál felszolgált vacsorák nosztalgiája olyan tündérország, amelynek Bécs és Pestbuda közt a
biedermeier volna a megfelelője, de már a szigetországban is mindenestől
elnyeléssel fenyegeti a technokrácia. Frank O Connor az elbeszélés olyan
elismert mestere, hogy művészetét sokan Katherine Mansfieldéhez hasonlítják. A második világháború óta Angliában a novellának piaca nincs;
márpedig a mindenható Piac a modern angol irodalomban olyan rettegett
szó-bálvány, amelyhez hasonlót a nagy kontinentális irodalmak mestereinek szótárában hiába keresnénk: Európában talán még a huncut szerencsevadászok sem írnak tudatosan piackutatási jelentések alapján. Annál
tiszteletreméltóbb, hogy O'Connor mindvégig kitartott a kegyvesztett műfaj mellett és a Collection two-t – elbeszéléseinek 26 novellából álló Második Gyűjteményét – 13 új darabbal gazdagította. Bagehot, a múlt század
egy sokat csodált angol orákuluma azt mondja, 'a költemény akkor jó, ha
érződik, hogy hamar vége'. E csipősnyelvű meghatározás alapján
O'Connor novelláinak még költői kvalitása is van: nem zsúfol bele a műformába egy regényrevalót, csupán azt a legtöbbet, amennyit még elbír.
Csehovval, Maupassant-nal közös tulajdonsága, hogy sehol nem 'esik':
nem egyenetlen; az olvasó egyszerűen zavarban van, hogy melyik novellát válassza kedvencéül, önéletrajzi vonatkozású a kisfiú története, aki
beteg anyjának köhögős orvosságért megy az orvoshoz; a váróban összeismerkedik egy kislánnyal s ketten hazafele menet az üveg édes-ízletes
tartalmát kortyonként kiürítik. Háborús, hátországi história az Angliába
érkező ír fiatalember esete, aki még igen zöld; minden vágya, hogy nőcsábász gavallér legyen a gyárban, de mielőtt háromig számolna, egy sokat próbált, férjvadász angol lány oltár elé vezeti alig, hogy férfiúi szüzességét elvesztette. O'Connor az a leleményes ínyesmester, aki egyszerű
hozzávalókból készíti jóféle falatait s étkeinek tájjellege van: a színhely
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többnyire Írország déli része, Cork környéke, ahol a szerző gyermekkorát
töltötte. Nem annyira támadja, mint inkább hűségesen ábrázolja az agyafúrt papokat, a nagyhatalmú egyházat, amely mint Istentől Küldött
Gyámhatóság tekint alá a kiskorú népre s úgy is igazgatja: az egész,
XVIII. századi történelmi rezervációnak beillő országot s szerető humorral pécézi ki a kacagtató visszásságokat. Az olyan agnosztikus módján
évődik plébános uramékkal, aki szereti társalkodásukat, megszokta terített
asztalukat és el nem engedné templomaik áldott csendjét és áhítatát.
*
Anglia azzal a rozsdás 'hivatástudattal' próbált csatlakozni a Közös Piachoz, hogy Európában vezető szerep illeti meg s ügyelnie kell, 'nehogy
az európaiak megint valami ostobaságot kövessenek el'. A csatlakozási
láz mézesheteinek megvolt az irodalmi vetülete; hízelegtek a kontinentális szellemiségnek és 'bevették' Lawrence Durrellt, aki Franciaországban
él s ott írta The Alexandria quartet című, erősen kontinentális hangvételű
tetralógiáját. Csakhogy Mon Général kimondta a vétót – hogy az angolok
nem érettek az Európához való csatlakozásra; s ő tudta, miért. A kudarc
fölött érzett szégyen és harag napokon belül az angol szellem legrosszabb
hagyományait idézte fel oly elevenen, mintha e kísértetekre soha sem
zárták volna rá a kriptafedelet: az antiintellektualizmust és az
európaellenességet. A munkáspárt a konzervatív nacionalizmus hullámtaraját meglovagolva kapaszkodott fel a hatalom partjaira; az inzuláris szellem igazolva érezte magát. Divatba jött, hogy megint 'önmagába kunkorodó sündisznónak' tekintsék Európát, amely az angol érzelmi térképen
ismét apróra zsugorodott; divatba jött, hogy dacosan hátatfordítsanak Dickensnek, aki nem átallotta, hogy európai hírnévre tegyen szert; s érdeméül rótták fel, akiknek ez nem sikerült: Trollope-nak, Bennet-nek; tisztelték bennük, hogy kiállták a 'tősgyökér' próbáját, amely nem exportálható. Divatba jött az a viktoriánus mérték, amely masamódok, inasok műfajának tekinti a regényt (hiszen 'fikció' csupán, a szabadjára eresztett fantázia haszontalan locsogása s a való életben semmi alapja nincsen) –
ugyanakkor a kirakatokat és a lapok irodalomkritikai rovatait ismét birtokba vette a nagyratartott műfaj: a tanulmány. Monográfiák, életrajzok,
uticsevegések és házkörüli-hasznos-tudnivalók vegyesen; jobbnál-jobb
esszék a legtiszteletreméltóbb tárgyakról és felkészültséggel; és képtelen
témákat feldolgozó kacagtató, pickwicki sületlenségek a durbancsok életéről, helyi zugszempontok szerint. Természetesen ismertetésünkben is
hűségesen követtük ezt a súlyponteltolódást a tanulmány felé, amely távolról sem új az ország irodalmában; bár nem terjeszkedünk ki a
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szovjetológia gazdag termésére, sem pedig az angol esszéírásnak a hobbykkal kapcsolatos bolondgombáira, bármily szórakoztató volna is.
Vannak, akiket a szellem filogenetikai felkutatása a nagy kaland ifjonti
izgalmával tölt el s naponta megteszik a maguk legendás ötven mérföldjét, hogy a szürkeállomány sejtvilági ősrengetegében mind mélyebbre
hatoljanak. Az expedíció élén ezúttal a magyar származású Köstler Artúr
jár.
Annak a tisztázására, hogy mi a nevetés orvoslélektani szubsztrátuma,
két út áll nyitva a kísérletező előtt. Az egyik az, hogy függönyeivel kellemesen elárnyékolja könyvtárszobáját, nekivetkőzik és serényen hozzálát
a saját-hónalj-csiklandozásnak – miközben leereszti belső tentákulumait
mélyérzéseibe és megpróbálja, hogy 'felérezze' és felhozza a tudat felszínére, hogy mely idegi reflexíveken milyen ingerületek futnak, mikor ütik
át a szinapszisokat, mikor nem, és általában, hogy mi az, amit ezenközben
mulatságosnak talál – helyesebben, hogy miként elemezné a 'mulatságos'
fogalmát a mögötte rejlő ingerjáték alapján. Ez a hónaljcsiklandozás a
humanista módszer. A kísérletező évekig folytathatja e csiklandozó műveletet, hol ellankadva, hol nekibuzdulva; hol kétségbeesve a mélyérzések, a bejáratlan pályák sötétségén', hol meg fellelkesülve a siker előérzetén; s ezenközben, időről-időre, arany töltőtollhegyre veszi mindazt, amit
szubjektíve tapasztal.
A másik módszer az, hogy hétlakatra zárja könyvtárszobáját és átköltözik az idegélettani kutatóintézetbe; elevenen preparál néhány gibbont,
hulmánt vagy bébi-csimpánzt, és az ötvenedik állaton – művi úton, elektromos titillátorokkal a félig felnyitott koponyán keresztül – előállítja a
mesterséges, emberszabású nevetést. Ez a laboratóriumi módszer. A két
út közt nincs ellentmondás, mindegyiknek megvan a maga előnyehátránya; alkati kérdés, hogy ki melyik módszer felé hajlik. A humanista
módszer inkább bölcseleti eredményekkel kecsegtet s csak akkor válik
veszedelmessé, hogyha szóalkotásait bonctani képletekkel tévesztjük öszsze s mitológiai megjelölései mögött elhatárolt 'szerveket' gyanítunk: hátráltathatja a laboratóriumi kutatást, lejárathatja az egzakt-tudományos
megközelítést. A laboratóriumi módszer konkrétabb eredményeket ígér,
kivált amióta Ramón Y Cajal, Pavlov és Bechterev munkája révén megismertük az érző rendszer reflexológiáját; bár ennek a módszernek is vannak hátrányai. A kisebbik az, hogy a mesterségesen előidézett 'nevetőreflexek' után sem tudnánk meg semmit a gibbon vagy a csimpánz szubjektív élményéből, hogy a vihogáshoz asszociálnak-e valami mulatságosat; a
másik hátrány az, hogy az elmúlt félévszázad eredményei némileg elho1034

mályosították az 'agykérgi embrió' tiszta képét – ahogyan a neurológusok
az erzo-mozgató centrumoknak az agytekékre visszatérített, embrio-forma
térképét nevezni szokták. Kiderült, hogy bizonyos központok elroncsolása
után, egyikét évre rá más központok átvállalják az idegzést, sokszor igen
magasfokú összerendezett műveletek innervációs pótlására is képesek,
amilyen az írás, a teniszezés, stb.; vagyis hogy az emberi szenzóriumnak
ún. 'tömeghatása' is van, éppen ezért csupán intakt állapotában tekinthető
annak a fiziológiás egységnek, amelyet vizsgálni szeretnénk, de megbontása (vagdalása-szúrkálása, elektródokkal való elroncsolása) nélkül vizsgálni képtelenek vagyunk.
The act of creation (Az alkotás aktusa) című mammutkötetében
Köstler a két módszert megpróbálja összeházasítani. A humanista polihisztor recipéje szerint hosszan, átszellemülten és nem minden eredmény
nélkül elemzi mélyérzéseit, miközben évekre berendezkedik a hónaljcsiklandozásra; de át-átszaladgál a szomszédos idegélettani intézetbe,
hogy ellenőrizze eredményeit az endokrin szisztéma és az idegrendszer
Nagy Atlaszán. Köstler olyan homo universalis, akit azért szíve – és képzettsége – a laboratórium felé húz.
Ahogyan Köstler értelmezi a szót, az alkotás mögött inkább az eredetiséget keresi, az eredeti gondolat kipattanásának körülményéit kutatja, a
pszichológia minden eredményének igénybevételével – sohasem felejtkezve meg arról, hogy a divatos lélektani rendszerek nem annyira Anatómiai Atlaszt, mint inkább Orvosi Mitológiát képviselnek: értelmező kultikus mesék, amelyek úgy évülnek el rendre, amint a laboratóriumi kutatás
előrehalad. (Ne felejtsük el, hogy az idegkutatás – a reflexológia kidolgozásával – még alig jutott túl a maga 'Harvey-dátumán': ott tart, ahol az
orvosélettan tartott, amikor a vérkeringést felfedezték. Alig tegnap történt,
hogy feltárták szenzomotorikus központjaink működéstanát.) Köstler
központi elmélete szerint mihelyt két 'jelrendszer' (a mennyiségtan szavával élve: 'mátrix') egy ponton fedésbe kerül, az 'eredeti' gondolat lehetősége adva van – noha e szikra kipattanásához még sok minden kell: géniusz, hosszabb-rövidebb inkubációs idő, kedvező körülmények, stb. Tény,
hogy a művészi alkotástól a tudományos felfedezésekig minden eredeti
gondolat ilyen biszociatív alapon jön létre. Hogy Köstler miként elemzi ki
lépésről lépésre a mátrixok lehető vonatkozásainak villámszerű összekapcsolását mindenben, a komikumtól a tragikumig; a gondolat évekig tartó
lappangását, hirtelen előretörését a félálom senki-földjen; az álom szerepét az alkotásban; a szellemi magzat kihordását a visszahúzódástól
('reculer pour mieux sauter') a világrahozatal 'heuréka'-pillanatáig – ezt
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amúgy sem tudnám ilyen röviden ismertetni s túlságosan lebilincselő, sőt
magával ragadó olvasmány ahhoz, hogy az olvasó beérje ilyen kevéssel.
Az Insight and Outlook, majd a The sleepzoalkers (amely utóbbiból e
hasábokon az olvasó – fordításomban – ízelítőt kapott), a szerző vallomása szerint csupán előtanulmányok voltak az Act of creation-hez. Tizenöt
évig gyűjtötte-írta, s a hatalmas építkezésen érződik a szeretet tárgya
iránt; ám a polihisztor tárgya – minden, s ez a közel 800 oldal sem adja
alább a mindennél, a sokemeletes tartalom parádés felvonultatásától a
felhőkarcoló bibliográfiáig és tárgyindexig. Szándéka szerint is alapműnek indult s bizonyos értelemben az is, nemhiába nevezte C. P. Snow az
év legjobb könyvének s azt írta róla: 'a bölcsészhallgatóknak egy évtizedig lesz min rágódniuk, hogy Köstler hatalmas anyagát feldolgozzák'.
Olyan, mint egy katedrális, amelynek állványzatát kívül-belül elfelejtették
lebontani; a központi elmélet – a biszociatív gondolkodás teóriája – elvész, elcsenevészesedik az ismeretek e tárházában, amelynek tekintélyes
része magasrendű popularizálás s a tételhez édeskevés köze van. Hálásak
vagyunk Köstlernek e legmagasabb szinten való népszerűsítéséért ezer
olyan ismeretnek, aminek az átlagolvasó különben hírét sem hallaná: a
nevetés, a sírás, a vészreakció leírásának a belsőelválasztású mirigyek és
az idegrendszer kölcsönhatása alapján; hálásak vagyunk a sok-sok, elvetélt vagy tévesen 'isteni szikrának' vélt rögeszme regisztrálásáért a tudományok történetében – mint amikor például Einstein a relativitás elméletében két évig 'hamis nyomon járt', vagy Freud amikor a kokaint általános
panaceának vélte (sohasem jutott eszébe, hogy kipróbálja, mint helyi érzéstelenítőt); hálásak vagyunk a humorról írott fejezetek anekdótagyűjteményéért s ha elmulasztjuk megvenni a kapcsolt áruként hozzákötött biszociatív tételt – lelkünk rajta; hálásak vagyunk a légiószámra felvonultatott, bőséges idézetekért, s ha ezáltal a kötet néhol úgy fest, mint a
polihisztor olvasónaplója – sebaj, legalább valaki, akinek van ráérő ideje,
elvégzi helyettünk házifeladatunkat.
Nem tudom, Köstler új könyve mennyiben bizonyul alapműnek, s nem
vagyok biztos benne, nem bizonyulna-e sokkal eredetibbnek, mint ahogyan saját próbája kimutatná; nem számláltam meg, hány ezer 'mátrix'
szerencsés összevillanásából született ennyi eredeti gondolat; csak azt
tudom, hogy a tavalyi esztendő tudós, magisztrális kötetei közül az Act of
crcation a legolvasmányosabb.
Colin Wilson Angliában az esszéíró Camus babérjaira pályázik. Első
könyve, The outsider (A kívülálló), a modern gondolkodás pesszimista
hagyományainak és eredetének elemzése: fiatalos, de távolról sem szerte1036

len írás, csupán az idézettömeg ballasztja húzza le helyenként. Azóta eltelt egy évtized, de Wilson bátran folytatja ostromát a pesszimizmus fellegvára ellen, és a Beyond the outsider (A kívülállón túl) e küzdelem új
szakaszát jelzi. Wilson visszautasítja az exisztencializmus 'kétségbeejtő'
premisszáit, bár nem hozakodik elő olyan új bölcseleti rendszerrel, amely
helyébe állítható volna. Szerényen mindössze azt tűzte ki céljául, hogy
megteremtse e rendszeralkotás előfeltételeit; ám ha kitűző műszereinek
hihetünk, az út a modern exisztencializmus új – derűsebb, elviselhetőbb –
szintézise felé G .B. Shaw-n, Teilhard de Chardin-en és Huxley-n át vezet. Nem mindenki teodolit-állványa áll ugyanezen a szentháromságon;
minthogy azonban konkrétumok helyett egyelőre csupán kegyes óhajról
beszélhetünk, csak óvatosan adunk hangot abbeli gyanúnknak, hogy Colin Wilson 'evolúciós humanizmusa' megint csak egyike lesz a romantika
színpadi sárkányainak s masiniszta nélkül sem lángot nem lövell, sem
lepcses nyelvét nem mozgatja.
Csak röviden emlékezünk meg J. B. Priestley Mart and time (Ember és
idő) című monumentális kötetéről, amelyben az esszéíró Priestley, a
Thoughts in the wilderness (Gondolatok a vadonban) írója, kasszandrajóslatai után s a modern társadalom nyavalyáitól a remete undorával elfordulva, elvontabb, emelkedettebb tárgyaknak szenteli figyelmét és az
idő problémáját bogozza, népszerű és némileg misztikus szellemben. Első
részében az időmérés történetét dolgozza fel a napórától a kvarckristály
rezgésmérőig; második részében az idő és az örökkévalóság ezerféle értelmezését katalogizálja az ősvallásoktól az egzakt tudományokig; végül
befejező részében a jósálmokkal foglalkozik Ouspensky és Dunne nyomán, vizsgálja a sorrendi felcserélhetőség lehetőségét, amely az időtengely felbomlására vezetne, és vízrebocsátja a maga időelméletét, amely
bizony meglehetősen törékeny sajkaként hányódik a hatalmas anyag és a
tömérdek illusztráció óceánján: ideális ajándékkönyv a gazdag olvasónak,
hogy újabb nézegetnivalóval gyarapítsa bölcseleti könyvtárát.
Párhuzamosan azzal, hogy puhakötésben 'ponyvára került' Robert
Graves The greek myths (A görög legendák) című gyűjteménye, a hetvenéves költőfejedelem és polihisztor új opusszal örvendeztette meg híveit,
amelyet Patai Raphael magyar származású hebrológus és szentírás kutató
társaságában írt. The hebrew myths (A héber mítoszok) számos
rokonvonást mutat a Görög Legendákkal, de míg az utóbbiban Graves az
anyajogú autochton társadalom háttérbeszorulását és a Világanya trónfosztását fejtegeti, ez újabb művében a honfoglaló héber pásztornép eredeti többistenhitével nyomozza le, s akinek a témakör érdeklődési körébe
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tartozik, annak ez a nyomozás minden detektívregénynél izgalmasabb.
Megtudjuk, hogy Éva (akinek bibliai epiktetónja, a 'Minden Élők Anyja',
valahogyan bennfelejtődött a Genezisben s voltaképpen a Világanya rangjának utolsó maradványa), nos, Éva eredetileg Héba volt, a hettita viharisten felesége, akiből viszont a görögben Hébé lett – Heraklész kedvese.
Eredetileg Éva az ószövetség előtti zsidóság anyajogú társadalmának főistennője volt; a bűnbeesés és a bűn Évára hárítása a Világanya letaszíttatásának aktusa. Megtudjuk, hogy a Paradicsomkerten kívül kísértő szépség
Lilith a Gilgames-mondakör Lillékjéből származott és a midrasik irodalom tanúsága szerint a termékenység istenője volt. Az alávetett kánaánita
őslakókkal való keveredés a női teremtő elv felülkerekedését és a zsidó
törzsi istenek elhalványulását eredményezte; ezért kellett a törzs vénéinek
drasztikus eszközökhöz nyúlniuk és ezért cenzúrázták az eklektikusán
szerteágazó hitet, ezért kodifikálták az ortodox, egyistenhitű ószövetséget,
középpontjában a kivált féltékeny törzsi istennel – Jehovával; őt meg a
mezopotámiai Ur földjéről, az Eufrátesz torkolatvidékéről hurcolták magukkal, belehüvelyezve olyan kölcsön-mítoszokba, mint például az özönvíz története, amelynek ellenpárja feltalálható a sumér, akkád, hurrá és
hettita mitológiában egyaránt. Így fokozták le a zsidó Olimposz társisteneit 'ősatyákká' – vagy gonosz ellenlábassá, Káinná vagy a 'sátánná', aki
Sámáeltől szármázott, egy hettita-arameus fejedelemség, Samal főistenétől – Harrantól keletre. Ugyancsak így maradt meg a hetes szám szakrális
jellege és a Menorah a hétágú gyertyatartó ősi szimbolikája, amely egyúttal a 'hét bolygó', a bábeli hét főisten halvány felsugárzása Jeruzsálemben.
A történelem reflektorfényében a zsidók szerepe Egyiptomban is új értelmet kap. Noha jól fogadták őket és megteremtették az asszimilálódás
előfeltételeit, amint azt a József-legenda is mutatja, a zsidók a hódító
hixoszok-ban mezopotámiai féltestvéreikre – társ-népre ismertek és mindenben kezükre jártak. A másfélszázados hixosz megszállás után az
egyiptomiak afféle fanariótákat láttak a héberekben, akik túlságos készséggel szegődtek az ellenség mellé kalauznak-tolmácsnak, számtartónaktanácsadónak; és tisztára politikai meggondolások vezették őket, amikor
megtorlásul és óvintézkedésül, kiűzetésüket határozták el. Igen valószínű,
hogy a Tell-EI-Amarnai táblák 'habiru'-jait a történelmi végzetszerűség
sodorta az ígéret Földjére. Úgyszintén figyelemreméltó a héber mitológia
moralizáló jellegének szembeállítása a görög legendakör Até-Anaké betájolásával. Fátum az, hogy jó avagy gonosz tetteket viszünk véghez – mi,
játékszerek a velünk mulatozó olimposziak kezében; s jók-gonoszok végül amúgy is ott találkozunk az árnyak birodalmában: jutalmunk legfel1038

jebb annyi, hogy ott többé nem zaklat a világ. Graves szerint 'a görög mítoszok az egyes klánok – Perzeusz, Pelopsz, Kadmosz leszármazottainak
a kartája ... A héber mitológia viszont jobbára nemzeti karta: Abrahám
mítosza, amely a nép Kánaánhoz való jussát megszenteli és bizonyítja;
Jákob mítosza, amely Izraelt a választott nép rangjára emeli; Ham mítosza, hogy a kánaánita miért adatott szolgának, jog szerint Izrael kezére,
stb. Az olvasó bizalommal követi a szerzők tudós zarándoklatát a Teremtés könyvén és a párhuzamos apokrifákon át, József haláláig. Útjukban
olyan ezotérikus forrásokra támaszkodnak, mint Midras Shekel Tób,
Rabbi Eliezer és Beresit Rabbati; s az olvasót gyakran olyan szédülés
fogja el, mintha egy roppant hebrológiai múzeumban járná, ahol minden
felírás vagy héber, vagy asszír kuneiform: még el se kezdte a kibetűzést
és már feladja. Végül azonban a mozaikokból egybeáll az összkép, s ha
veszít is dicsfényéből: tisztultabb, histórikusabb formában bontakozik ki
előttünk az ószövetség, mint az ígéret Földjének megtartásáért élethalál
harcot vívó zsidóság erkölcsí-politikai manifesztuma. A dolgok ez új beállításában mi, mint a zsidóság monoteizmusának örökösei, eltűnődhetünk, hogy nincs-e valami véletlenszerű logikátlan elem a magunk egyistenhitében – elvégre nem folytatjuk az ősatyák harcát a környező törzsek
ellen? Olyan bizonyos és megdönthetetlen-e, hogy a monoteizmus fölötte
áll a politeizmusnak, nem egyfajta elszegényesedés-e csupán? S hogy
utóbb az egység misztikus, hármas megbontásán túl, a szentek légióival
árasztottuk el a mennyeket, nem a lélek lappangó politeisztikus igényének
kielégítése-e? E kérdések tisztázása mindenkinek szívügye, aki tudja,
mennyire igaz, hogy valláskonglomerátumaink kötőanyaga az, amit a
zsidóságtól örökbe kaptunk, csakúgy, mint ahogyan bölcseleti jelzőrendszerünket a görögségnek, jogrendszerünk alapszövetét pedig a rómaiaknak köszönhetjük.
Még a küszöbünkig érnek egy olyan forradalom visszahúzódó hullámai, amelyben üldözök és üldözöttek, hóhérok és áldozatok egyaránt főleg az ószövetség szakrális Döntvénytárára hivatkoztak, mint végső auktoritásra. I. Károly angol király bátor, de kasztszellem-korlátozta, titkolódzó, ridegszívű és határozatlan figuraként bontakozik ki Veronica
Wedgwood The trial of Charles I (I. Károly pere) című tanulmányában.
Épp oly megrögzött, mint amilyen balkezes intrikus; koronás báb, aki
igazában sohasem értett hozzá, hogyan 'kezelje' a parlamentet, ahogyan a
Tudorok értettek, noha nem vindikált magának újabb királyi előjogokat.
A korszellem változása teljesen készületlenül érte s annyi figyelmet pazarolt érdemtelenekre – Buckingham-re és a szeszélyes királynéra – hogy
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sejteni sem sejtette, mi szülemlik az idő méhében. Mindvégig szentül
hitte, hogy 'azért sújtja a Mennyek haragja', mert Straffordot hitszegő módon feláldozta a tömegszenvedélyek lecsillapítására és hóhérkézre adta.
Utolsó megmaradt fegyvere, a kétszínűség következetesen csütörtököt
mondott s annyira belegabalyodott hazugságai szövedékébe, hogy szavának már nem volt meggyőző ereje. Igaz, sohasem bukott meg úgy népe
szemében, ahogyan XVI. Lajos, amikor Varennes-nél kocsiját elcsípték és
kiderült, hogy 'barátai' elől szökni próbált. A fogoly I. Károlyt az Isié of
Wightról szállították Londonba, királynak kijáró pompával terítettekágyaztak neki s még útközben is – hetekkel kivégzése előtt – betegeket,
nyomorékokat hoztak elébe, hogy érintésével gyógyítson. Fairfax a háttérbe húzódott, mentegetőzve alkudozott a royalistákkal és mosta kezeit;
Cromvell volt a kirakatper igazi megrendezője és a bábok mozgatója:
talán sokkal felvilágosultabb szellemű, mint akár a király, akár a parlament, amely az ő idejében tette az unitárianzimust és a házasságtörést
főbenjáró bűnné, az ő idejében tiltotta be a színjátszást, a vasárnapi sportokat, mulatságokat és olyan adókat vetett ki, amilyeneket a szigetország
még nem látott. Legmaradandóbb haditette a későbbi Lord Protectornak
az írországi hadjárat volt, olyanarányú legázolás, amelynek sebei máig
sem gyógyultak be. Az írek úgy álltak bosszút, ahogyan Cromwell a legkevésbé sem álmodta volna: nagyobb világhatalommá tették az Egyesült
Államokat, amilyen Anglia valaha volt. Maga a Lord Protector Isten gálád ellenségeit látta bennük, akik 'rosszabbak a jebuzeusoknál és az
ámálekitáknál': a puritánok az Igazi Utódok rátartiságával, az ószövetségre hivatkozva igazolták vérszomjukat, és az Evengélium csak 1660-ban
jutott sűrűbben eszükbe, amikor összefogdosták és bíróság elé állították
az 1648-as királygyilkosság bíráit. Veronica Wedgwood, aki a polgárháborúról szóló nagy művének harmadik kötetén dolgozik, külön monográfiába foglalta azt a tíz hetet, amely a király gyors iramban keresztülhajszolt perét és nyilvános kivégzését öleli fel, de az összképet drámaian
egészíti ki a függelék; a kirakatper szereplőinek felelősségrevonása a restauráció után, a bírák bizonykodása, hogy mindenért Cromwell a felelős s
mindegyikükben egy royalista veszett el. Clarendonnak a kor villámterhes
levegőjével telített, eleven részletekkel telezsúfolt, szélesen áradó óriásműve árnyékában minden kései utód kegyeletes próbálkozása tiszteletreméltó vállalkozás. Wedgwood legnagyobb erénye a pártos állásfoglalás
hiánya, a kor téveszméi, szenvedélyei fölött álló történetíró hűvös pártatlansága. De szenvtelensége megbosszúlja magát s könyvének olvastán
elméláz az ember: miért olyan az egész, mintha marionettek rohangálná1040

nak a korhű, de törpe díszletek között? Elvégre erre a forradalomra tekintett, hogy ihletést merítsen – erről a vérpadról vett mértéket a nagy francia
forradalom. Hogy a francia forradalom tömegjeleneteinek rajzása annyival nagyobbszerű s vezéralakjai annyival inkább életnagyságúak, az alkalmasint két dolognak tulajdonítható. Az egyik a történelmi
prespektivitás: az a tény, hogy a francia forradalom díszletei eltakarják
előlünk a szigetország forradalmát (s hogy az angliai események fizikai
viszonyszáma mennyivel volt kisebb 1789-nél, az lemérhető a napóleoni
háborúk történelemalakító erején). A másik a korszellem új betájolása;
mert I. Károly és Cromwell még egyaránt Isten tanúságára hivatkozott, a
francia forradalmárokkal viszont korszakos győzelmet aratott az a világi
szellem, amelynek – hálás vagy bosszús – gyermekei vagyunk, éspedig a
jelek szerint a falon az 'ellenreformáció' minden reménye nélkül. Olyan
tény ez, amelyen nem változtat sem az, hogyha – De Maistre-rel – hamut
szórunk fejünkre, sem az, hogyha Voltaire-i diadalmámorban úszunk: a
szellem elvilágiasodása – elszakadása és leválása a világ összes szentkönyveinek placentájáról – olyan jelenség, amely a mai Angliában élesen
megfigyelhető.
Veronica Wedgwood könyvén kívül a történelmi monográfiák közül az
év gazdag terméséből hadd ragadjuk ki még Chapman The tragedy of
Charles II (II. Károly tragédiája) című tanulmányát; Christopher Hill
nagy esszéjét Society and puritanism (Társadalom és puritanizmus) címmel; Christopher Brook Europa in the Central middle ages (Európa a
középkor derekán) című eredeti korrajzát; végül A. H. Jones The Leter
roman empire 284—602 (A későrómai birodalom 284–602) című háromkötetes, monumentális alkotását, amelynek tavaly jelent meg befejező
kötete; a teljes mű jó másfélezer oldal és nemcsak hogy szakszerű társadalmi, gazdasági és közigazgatási átnézetét adja a változás korának, de
oly élvezetes olvasmány, hogy – J. B. Bury Later roman empire-je mellett
– bizonyára hamarosan helyet kér könyvespolcunkon, klasszikusaink között.
Evelyn Waugh The loved one (A megboldogult) című szatírája az amerikai temetkezési iparról és Brideshead revisited (Utolsó látogatás, Ottlik
Géza fordításában) magyarul is megjelent és Waughnak számos hívet
szerzett; nagyszabású másodikvilágháborús trilógiájáról – Men at arms
(Férfiak fegyverben, 1952), Officers and gentlemen (Tisztek és urak,
1955), és Unconditional surrender (Feltétel nélküli megadás, 1961) – a
magyar olvasó Szobotka Tibor ismertetéséből értesülhetett a Nagyvilágban. A trilógiát már keresztül-kasul szőtték bizonyos életrajzi jellegű vo1041

natkozások. Most végül az író megadta magát a megszépítő messzeség
kísértésének, hogy megírja memoárjait és az A little learning (Egy kis
tudomány) a beígért önéletrajz első kötete. Jórészt a kópé, tréfacsináló
fiatal Waugh és egyetemista társai humoros rajza. Nem ígéri, hogy mindent előkotor emlékezetének fiókja mélyéről, mint Compton Mackenzie
teszi, sőt inkább tapintatosan elsiklik olyan részletek s olyan nevek fölött,
amelyek vitát válthatnának ki a sajtóban. A szigetország ismerője jól tudja, hogy az angol sajtótörvények igen szigorúak; a hatalom igazi birtokosai és a szellem arisztokratái oly coterie-t alkotnak, amely előkelő – ma is
méregdrága és még nem is olyan régen megfizethetetlen – magánkollégiumokban verbuválódik. Talán túlságos szimplifikálás volna azt mondani,
hogy e – kivételes kollégiumokban és egyetemeken kiköpült – elitnek
minden tagja ismeri egymást; de legalább is úgy veszi mintha. Aki etoni,
harrowi, winchesteri kollégium falai közül kerül ki, az haláláig összetart,
haláláig viseli az iskola színeit; iskolajelvények, sávos sálak, sávos nyakkendők olyanok, mint egy titkos konfraternitás ismertető jelei. Waugh
nem is attól fél, hogy a liverpooli dokkokban leteszik a kalapácsot, ha
elárulja egykori oxfordi diáktársának huncut csínyeit, hanem hogy megorrol a delikvens maga, aki ma esetleg őfelsége minisztere. E tapintat miatt
anekdotái olykor élüket vesztik; mint például az a mulatságos történet,
amikor a második világháborúban, Jugoszláviában ketten sokat szenvedtek harmadik tiszttársuktól, akinek naphosszat be nem állt a szája. Végül
úgy szerelték le, hogy nagy összegben fogadtak vele: nem képes végigolvasni a Bibliát. A tiszt bekapta a horgot, három napra bevette magát a
sarokba és sóhajtozva Bibliát olvasott. Mózes III. könyvénél azonban
feladta: kijelentette, hogy elvesztette a fogadást és – fizetett. Mindjárt
pikánsabb volna a történet, hogyha Waugh nem mulasztaná el hozzátenni,
hogy két tiszttársa – Randolph Churchill volt, Churchill fia, és
Birkenhead grófja, a kitűnő biográfus.
Az óvatos, dudorászó íráson érződik, hogy itt nem az izgágán szellemeskedő, gyilkos humorú Waugh-val állunk szemben, hanem egy megenyhült, megbékélő Waugh-val túl a hatvanon, aki mindinkább visszahúzódik a modern világtól és őszinte nosztalgiával gondol vissza arra a társadalomra, amelynek megreformálására egykor vállalkozott, azokra az
időkre, amikor 'a civilizált jómodorhoz hozzátartozott, hogy az ember
utálja Lloyd George-ot és Northcliffe-t'. Fájlalja a 'gépesített társadalom'
térhódítását, siratja a 'gyönyörű angol vidék' tönkretételét, gyűlöli az erdőt-mezőt felzabáló autóutakat, repülőtereket – vagyis: úgy gondolkozik,
ahogyan hatvanon túl gondolkozni illik. Könyvének minden oldalán érző1042

dik a genius loci, ezért – éppen 'paróchializmusánál' fogva – fölöttébb
alkalmas arra, hogy Waugh avatott kalauzolásával a kontinentális olvasó
behatoljon az angol szellemiség rejtelmeibe.
Waugh után az életrajzírók közt több, mint bűn: hiba volna, ha kihagynánk Compton Mackenzie Visszaemlékezéseit – My life and times címmel – a századeleji Londonról, amikor minden portéka olcsóbb és jobb
volt, több és igazibb, vasárnaponként többen nyüzsögtek a város viktoriánus templomaiban és többen adták át a helyüket udvariasan a hölgyeknek
az omnibuszon; a földalatti viszont jóval rövidebb volt. Méltó párja Lord
Dávid Cecil Max című elegáns írása, amely Max Beerbohm figuráját és
korát vetíti elénk. Beerbohm a századelő egyik legszínesebb egyénisége s
az akkori London legismertebb társasági alakja volt: karikaturista, szóbűvész, regényíró, publicista és tréfacsináló, a paradoxonok és szójátékok
terén pedig Oscar Wilde vitathatatlan örököse.
Nem emlékeztünk meg olyan kitűnő írókról, mint Anthony Burgess, H.
E. Bates, Elisabeth Bowen és sokan mások; s nem is annyira a teljességre
törekedtünk, mint inkább annak érzékeltetésére, hogy az Egyesült Királyság maga is egy kis kontinens, megvannak a maga hősies-humoros kisebbségi törekvései, tartományi megújhodásai, szellemi pártütései, sajátos
irodalmi etikettje: külön tanulmányt lehetne írni az angliai rejtelmekről,
amelyekről a kontinensen keveset tudnak. Ilyen titokzat például az, hogy
mialatt John Cowper Powys tekintélye az európai földségen egyre nő,
saját hazájában mindvégig előkelő idegen maradt, anarchista különc s
többszöri sikertelen feltámasztási kísérlet után hovatovább feledésbe merül. Az albioni rejtelmek egyike például az is, hogy sokan Sean O'Casey-t,
James Joyce-ot, Flann O'Brian-t, Sean O'Faolain-t és társaikat úgy tekintik, mint akik túlságosan szellemesek, keresettek, elvontak és katolikusak
ahhoz, hogy az angol irodalom korpuszához tartozzanak, ahogyan egy
kissé szellemi dezertőrt látnak Durrellben vagy Beckettben. Olyan gátlások kötik le az angol író kezét, amelyek Párizsban ismeretlenek; ám ha e
gátlásokat lerázza magáról, oly szertelen szodomita képrajzás keríti hatalmába, amelyből – a kontinentális ízlés számára – nemcsak az életszentelő poézis hiányzik, de az igazi erotika is, lévén, hogy az angol nyelv
meglehetősen szűkreszabott 'trágár' szótárát a középosztály úgyszólván
alig ismeri s e nyelvemlék kifejezéseknek érzéki begerjesztő varázsa nincsen. Ugyanakkor az írónak olyan mélyen gyökeredző olvasói előítéletekkel kell számolnia, mint egyfelől a légypapír-realizmus követelése,
másfelől a női magazinok erkölcsös, csiklandós-szentimentális ál-világa;
nem csoda, hogy aki írásból akar élni – s ez az írók elenyésző hányada –
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fogyasztási cikknek kell, hogy tekintse a könyvet és a piackutatási görbéket elébehelyezni tulajdon ihletének. Bizonyos sztereotip epizódoknak,
cselekményi elemeknek öt-tízéves divatja van; az autóstoppal egybekötött
kéjgyilkosság múlófélben lévén, a kiadó nem tanácsolja, de az öregedő és
nimfomániás milliomosnő villámkalandja a bamba proletárkamasszal
esetleg kasszasikerrel kecsegtet s felbukkan regényben, színdarabban
egyaránt; ha tegnap a zsidó kispolgárcsalád volt a divatos háttér, ma a
négernegyed a dernier eri, holnap a néger-fehér vegyesházasság, stb.; és
az író odaadó figyelemmel hallgatja a kenyéradó lektor bizalmas tanácsait. Szívesen hinnénk, hogy mindez tömegkönyvtermelés csupán s így irodalmon kívüli jelenség; ám ez a szellemiség az irodalom sokkal magasabb
rétegeibe is felhatol s néha egv-egy félzártkörű irodalmi vita a legragyogóbb nevek viselőinek részvételével úgy hangzik, mintha egy
mammutérdekeltség igazgatósági tanácstermében volnánk; az elnök és a
vezér nem felejti el, hogy megcsillogtassa humanista műveltségét, de elvárja, hogy minden beosztottja a közönségigényre hangolja antennáit és a
piacra termeljen. Hogy is lehetne másként; Angliában nem adófillérekből
adnak ki olyan könyveket, amelyektől a közteherviselő hol undorral, hol
haraggal fordul el.
Az 1964-es év irodalmi halottai közt jegyezték fel Sean O'Casev-t és
Ian Fleminget. Különös anyagi mérleg – állapította meg szomorú rezignációval az irodalom egyik kitűnő krónikása; O'Casey 80 éves korában
hunyt el, félévszázados pályafutása alatt előkelő helyet vívott ki magának
a modern világirodalom legjelentősebb színpadi írói közt, de csupán másfélezer fontot hagyott hátra – szemben Fleminggel, aki alig egy évtized
alatt, kémfantazmagóriáival aranyszigetet köpült össze maga alá, nábob
módjára költekezett s amikor 56 éves korában elvitte a szívroham,
300.000 font maradt utána. Tálán O'Caeeysre tovább fognak emlékezni,
mint 'James Bond' megteremtőjére; ám ez sovány vigasz és nem meggyőző szólam egy olyan társadalom fülében, amelynek pénzszerző megszállottsága állandóan újra napirendre tűzi a pénzsikert s ez még értékrendjén
is maradó eltolódást eredményez Mammon fele – írja a krónikás, hozzátéve, hogy a pénz süketsége – a pénz provincializmusa. E túlzott borúlátás
talán annak tudható be, hogy – mint minden nagy irodalom viperafészkekkel, irigy recenziókkal fertőzött szent berkeiben – az angol írók is,
igen sokszor beteges féltékenységgel figyelik a vetélytársak érvényesülését a versenyben. A nagy egyetemek ódon falai közt azonban higgadtabban ítélik meg a helyzetet: talán a bődületes 'James Boridnak' is megbocsátanak, ha majd esetleg lesüllyed az ifjúsági irodalomban s Fleminget
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elskatulyázzák a humoristák közé: és több indulgenciával ítélik meg a
nagy íreket-skótokat, akik ma még 'kívül rekedtek az angol irodalom korpuszán'.
Az elmondottakkal kulcsot akartunk adni annak, aki többet akar megtudni a szigetország sajátos jelképrendszeréről és nemzeti elfogultságairól. Ez a nagyon is vázlatos, rövid ízelítő Albion rejtelmeiből szolgáljon
útmutatásul s buzdításul egyszersmind, hogy ki-ki maga induljon kalandos felfedező útra a modern angol műveltségben.
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RÉVÉSZ LÁSZLÓ
A lengyel kérdés és a magyar társadalom 1831–1848 377
Magyarország és Lengyelország évszázados történelmi kapcsolatai, korán
felismert közös érdekei és nem utolsó sorban a történelmi sorsközösség
érzése a két szomszédnép érdeklődését kölcsönösen egymás felé irányította. Magyarország harcai Lengyelországban mindig mély rokonszenvet
keltettek s nem egyszer tényleges segítség is jött az északi szomszédtól.
Ugyanígy nálunk is aggódva kísérte a magyar nemesség a lengyelek élethalál harcát a 18. és 19. század folyamán s a rokonszenv bizonyos mérvű
segítség nyújtásában is kifejezésre jutott. A Lengyelország iránti fokozott
rokonszenv Magyarországon az 1830/31-es lengyel szabadságmozgalom
és szabadságharc idején s utána nyilatkozott meg legszebben, sajnos
azonban nem nagyon hatásosan. A Bécsbe küldött titkosrendőri jelentések
állandóan foglakoztak a magyar nép lengyelbarát érzelmeivel és számtalan alkalommal fejezték ki nyugtalanságukat e miatt.
A magyar nemesség széles rétegei a lengyel nép harcát saját küzdelmüknek tekintették s pártkülönbség nélkül a lengyel győzelemért izgultak. A titkosrendőri jelentésekből, valamint a vármegyéknek a királyhoz
intézett felirataiból kétségtelenül megállapíthatók azok az okok, melyek a
magyar közvéleményt osztatlanul a lengyel ügy mellé állították. A legfontosabb a cári Oroszország imperialista hatalmától való félelem volt. E
mellett minden más ok eltörpült. A nemességnek az előjogokhoz görcsösen ragaszkodó része ezenkívül még attól is tartott, hogy amennyiben a
lengyel nemesi alkotmány elbukik, ez a magyar nemesi alkotmány sorsára
is ki fog hatni. Az érzelmi kapcsolatok, a történelmi múlt emlékei, a lengyel nép szeretete és megbecsülése csak másodlagos szerepet játszottak.
Egy 1831 június 5-i titkosrendőri jelentés szerint nincs Magyarországon olyan összejövetel, amelyen a lengyel ügyről ne beszélnének. A vita
tárgya: vajon győzhetnek-e a lengyelek? Mindenki a cári Oroszország
ellen foglalt állást, mindenki Lengyelországban látta Magyarország védfalát az orosz cári kolosszus ellen. Nemesi körökben emlékeztettek Katalin cárnő állítólagos óhajára, hogy a tokaji szőlőhegyeket megszerezze;
emlékeztettek a Napóleon és Sándor cár között megkötött állítólagos
szerződésre, amely szerint Magyarországot a Duna balpartjáig az oroszok
kapják meg s Sándor cár magyarországi útja alkalmával igyekezett a ruszinok rokonszenvét különféle ajándékokkal megnyerni.1
377

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 3. számában.
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Bars megye a királyhoz intézett feliratában a következőt jelentette ki:
„A hazának számtalan viszontagságai s az események hasonlatossága
intenek bennünket, hogy ama nem örökösödés, sem a népek szabad választása, hanem fegyverhatalom által a végtelenig növekedő, hozzánk oly
közel létező északi colosszusnak valahára korlátokat vetni ...
ügyekezzünk”.2 Bars megyének az összes megyéhez intézett körlevelére
Varasd megye elhatározta, hogy szintén felír az uralkodóhoz: ha legyőzik
az oroszok a lengyeleket, akkor sor kerül a többi állam, így Magyarország
leigázására is; a magyar alkotmány veszélybe kerül, vagy elbukik (értve
alatta természetesen a nemesi alkotmányt). Magyarországnak a lengyelekkel közös érdekei vannak; Ausztriát és Magyarországot a hála is a lengyelek melletti beavatkozásra kötelezi, mert a lengyelek a monarchia népeinek a történelem folyamán megszámlálhatatlan jót tettek.3 Pozsony
megye 1831 július elején tartott közgyűlésén Németh főjegyző szólt a
lengyel kérdésről: az oroszok hadjárata Lengyelország ellen nemcsak ez
ország, hanem az európai civilizáció, az alkotmányos államforma és berendezkedés ellen irányul, az oroszok a lengyel nép kiirtására törekednek.4
A lengyel ügy a cári Oroszország ellen irányította a közhangulatot és
még a kolera terjesztésének vádjával is izgatott ellene a nemesi ellenzék.
Ugyanakkor tüntetett a lengyelek mellett. A híres ellenzéki vezér, Balogh
János, 1831 augusztus 31-én Bars megye közgyűlésén nagy beszedet
mondott a lengyelek mellett, amelyet Pesten és az ország egyéb vidékén
is kéziratban terjesztettek: „Az a pusztító járvány már hazánkba is elérkezett. Oroszországnak hódító vágya hozta Ázsiából es átvitte oda, ahol
egykoron az emberiség a barbarizmussal és a despotizmussal kétségbeesett harcban állott; onnan árasztja el ez a járvány hazánkat, mely nemcsak általános rémületet keltett a lakosságban, hanem felkelésre ingerelte
a főváros népét”.5 Ugyanezzel támadta az oroszokat Németh Vendel Pozsony megye 1831. július 5-i közgyűlésén. Az 1831-es nagy kolerajárványt tehát a nemesi ellenzők az oroszokkal akarta kapcsolatba hozni s
ezzel is ellenük ingerelni a közvéleményt.
Egy 1831 június 3-i titkosrendőri jelentés a nagy lengyel rokonszenvet
a magyar nemesség alkotmánytiszteletére vezette vissza: a magyarok különösen ragaszkodnak ősi nemesi alkotmányukhoz s ez egyik oka annak,
hogy annyira nyomon követik a lengyel nemesség harcát.6 Erre az általános szimptómára utalt József nádor 1831 november 16-i pestmegyei közgyűlési beszédében. Szerinte a magyarok azért szemlélték olyan aggodalommal a lengyel eseményeket, mert a magyar alkotmányhoz a lengyelt
1047

tartották leghasonlóbbnak, amelynek elvétele Magyarországot is katasztrófába sodorná. A nádor kijelentette azonban, hogy ennek a meggyőződésnek éppen ellenkezője igaz: a lengyel alkotmány „monarchodemokratikus”, a magyar pedig „monarcho-arisztokratikus”, a lengyel
alkotmány felszámolása csak erősítené a magyar alkotmány helyzetét.7
Szavai azonban nem találtak hitelre.
A lengyelekkel szemben tanúsított közöny miatt sokan támadták az
osztrák kormányt. Balogh János Bars megye 1831 augusztusi közgyűlésén kijelentette, hogy Metternich akkor tudná valóban boldoggá tenni a
monarchia népeit, ha ismerné azok véleményét és kívánságát. Már pedig
nemcsak Magyarország, hanem Bécs népe is a lengyelek melletti intervenciót sürgeti; ha ez megtörtént volna, nem lett volna FelsőMagyarországon kolerajárvány – mondotta Balogh. A kolera szerinte úgy
terjedt el, hogy Bécs a Galíciába szorított lengyel csapatokat lefegyvereztette és Magyarországba vitte.8
Bars megye köriratára több megye is felirattal fordult a királyhoz, hogy
a lengyelek érdekében diplomáciai úton avatkozzék be az orosz-lengyel
háborúba, s hívja össze az országgyűlést, hogy ebben az ügyben tárgyaljon, továbbá szűntesse meg az élelmiszer és egyéb áruk kiviteli tilalmát
Lengyelország felé. Az 52 vármegye közül 36 intézett ilyen feliratot a
királyhoz. Mivel az országgyűlés ekkor nem ülésezett, a megyei közgyűlések fejezhették ki a megyei közvéleményt. Pozsony megyében csak a
megyei magisztrátus két tagja szólalt fel, nem a lengyelek, hanem a felirat
ellen. Temes megyében egyedül Császár másodalispán volt ellene, Pest
megyében egyhangúlag, ritkán látott lelkesedéssel fogadták el a feliratot.
Horvátországban először Varasd megye foglalkozott a lengyel üggyel:
feliratot intézett a királyhoz s hasonló eljárásra szólította fel a többi horvát
megyét. Ugyanezt tette öt nappal később Zágráb megye is. A közhangulatra jellemző, hogy a határozatokat még a horvát megyékben is majdnem
egyhangúlag fogadták el: Varasdban egy, Zágrábban négy ellenszavazattal.9
A feliratoknak eredménye nem lett, de a magyar nemesség lengyelbarátságának és oroszellenes beállítottságának fényes emlékeiként maradtak
fenn. József nádor, a király után az ország első méltósága, az oroszok
mellé állt. Felesége, az akkor már elhalt Alekszandra Pavlovna révén
ugyanis összeköttetésben állt az orosz trónnal, ahonnan 200.000 forint
évdíjat húzott. Ezért utasította vissza Bars megye felkérését, hogy járjon
közbe a királynál a lengyelek érdekében. Formailag az 1486-i nádori cikkelyekre hivatkozott, amelyek szerint a nádor közbenjárási kötelessége
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csak hazai ügyekre terjed ki. Valószínűleg a nádor magatartása volt az
oka, hogy Bécsből a 36 feliratra egyetlen válasz sem érkezett, pedig a
bécsi udvart sem lehetett, legalább is a felkelés első időszakában, a lengyelek elleni rosszindulattal vádolni. Eleinte elnézte, hogy a lengyelek a
monarchia területéről kapnak segítséget, sőt Horváth Mihály szerint Metternich a francia és angol kormánynál a független Lengyelország visszaállítását indítványozta. Palmerston külügyminiszter magatartása miatt maradt el a beavatkozás.10
Magyarországról többen szöktek át Lengyelországba s álltak be a felkelő seregbe, hogy az oroszok ellen harcoljanak. A magyar ezredek tisztjei közül többen kiléptek a szolgálatból, hogy kardjukat a lengyeleknek
ajánlják fel. Mások pedig megszöktek s csatlakoztak a lengyel csapatokhoz. Sőt, a bécsi Theresianumban tanuló nemesi ifjak közül is többen követték ezt a példát. Voltak, akik pénzzel, fegyverrel, élelmiszerrel segítették a lengyeleket. Társulatok alakultak a lengyelek számára való gyűjtésre
s az összegyűjtött anyag kiszállítására. A gyűjtők közül kitűnt gróf Haller
Ferencné.11
1831 június 14-én jelentette egy titkosrendőr, hogy a lengyel ügy iránti
lelkesedés Magyarországon folyton nő. Híre jár, írta az ágens, hogy jómódú birtokosok anyagi áldozatokra is hajlandók. Gróf Károlyi felajánlott
20.000 dukátot s a Metternich–Károlyi párbeszéd híre elterjedt az egész
országban. E szerint Metternich le akarta beszélni Károlyit s megfenyegette a császárkirály előtti kegyvesztéssel. Károlyi erre állítólag a következőt mondotta: „Mondja meg ön Császárjának s az én királyomnak és
uramnak, hogy pénzemnek én vagyok az ura, s jogom van vízbe dobni,
következésképen annak ajándékozni, akinek akarom, a nélkül, hogy ezt
nekem valaki megtilthatná”. Ugyanebben a jelentésben írta a titkos ágens,
hogy nemcsak a „gutgesinntek”, hanem a „bestgesinntek” is a legnagyobb
rokonszenvvel kísérik a lengyelek harcát, de hozzáteszik: bárcsak ne az
alattvalók lázadása lenne ez a törvényes kormány ellen.12
1831 június végén olyan hírek terjedtek el Pesten, hogy Szatmár megyében gyűjtést rendez a nemesség a lengyel szabadságharc javára13, a
boszniai kereskedők szerint pedig Magyarországon két millió ezüst
gulden gyűlt össze a lengyelek számára.14
A titkosrendőri jelentések arról is beszámoltak, hogy Magyarországon
kisebb mérvű toborzás is folyt a lengyelek javára. 1831 május végén – e
titkosjelentés szerint – egy lengyel nemes s egy francia delegáció
tartozkodott Pesten s toborzott a fiatalok, főként a jurátusok körében. E
jelentés szerint állítólag 16 vármegye hozott határozatot, hogy a lengyele1049

ket nemcsak pénzzel, hanem emberanyaggal is segíti.15 Mellékesen megjegyzendő, hogy Magyarországon ebben az időben a legnagyobb „rémhírterjesztők” a bosnyák kereskedők voltak s az utóbb említett jelentés részben rájuk hivatkozott. A lengyelek részére történő toborzás azonban történeti tény, amelyről egy másik titkosjelentés is megemlékezett. 1831
május 5-én jelentette az egyik titkosrendőr, hogy Pesten május elsején
titkos „összeesküvést” fedeztek fel, melynek szervezője az akkor kb. 20
éves Perczel Mór, a későbbi ellenére, a nemesi primae nonus (a nemesi
kiváltságok), többek közt a szered kadétjait, valamint polgári személyeket
is, hogy iparosnak öltözve menjenek harcolni Lengyelországba. Az ezredparancsnok, a vármegye tiltakozása ellenére, a nemesi primae nonus (a
nemesi kiváltságok, többek közt a személyes szabadság) megsértésével
letartóztatta Perczelt. A kihallgatás során kiderült – folytatja a jelentő –,
hogy Perczelt a toborzásra a Poroszországon át Magyarországra illegálisan érkezett, iparoslegénynek öltözött franciák nyerték meg. Ezek a franciák állítólag pénzzel és szép szavakkal toboroztak a pesti fiatalság
köreben.16 A varmegye 1851 június 7-i közgyűlésén védelmébe vette Perczelt, s a megye elhatározta, hogy az ezredes ellen felír a királyhoz. Perczelt a megye tiltakozására azonnal szabadon is bocsátották, hogy ne „ex
vinculis” kelljen neki a tárgyaláson védekeznie.
A titkosrendőrök szerint főleg a főiskolás ifjúság tüntetett a lengyelek
mellett. A pozsonyiak lengyelrajongásukban csaknem fékezhetetlenek
voltak: lengyel sapkát hordtak, a lengyelek ellen nyilatkozó polgárokat
inzultálták az utcán, stb.l8
Országos tiszteletnek és szeretetnek örvendett Dwerniczky lengyel felkelő tábornok, akit hadtestével együtt az oroszok Galíciába szorítottak s
ott az osztrák katonaság lefegyverzett. A magasabb rangú tisztek
Laibachba kerültek, a legénységet pedig Magyarországon át Erdélybe
küldték. Több megye, így Pest, Bars, Pozsony, stb. lelkesen ünnepelte
Dwerniczkyt és követelte az internált lengyelek szabadonbocsájtását. Szerintük a fogvatartás, internálás a semlegesség megsértését jelentette Bécs
részéről. Pesten verekedésre is sor került az ifjúság és az orosz érzelmű
pravoszláv lakosság között, amelynek során mindkét részről többen megsebesültek. Valószínűleg a megyék közbelépésére vezetendő vissza, hogy
a lengyel tábornok szabadon járhatott Magyarországon, s a titkosrendőri
jelentések szerint mindenütt nagy rokonszenvvel fogadták és ünnepelték.
Trencsénben a vármegye közgyűléstermében rendeztek neki ünnepséget;
amerre átutazott, mindenütt kivonult tiszteletére a lakosság, sőt még dísz-
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lövések is kísérték útját. Különösen a budai Zöld Fá-ban, a nemesi ellenzék törzshelyén, időzött sokat a tábornok.19
Amikor az elfogott és lefegyverzett lengyel katonákat osztrák őreik az
erdélyi városokon át kísérték, a magyar városok lakossága mindenütt tüntetett mellettük, élelemmel látta el őket.20 Nagyenyeden a diákok Szász
Károly tanáruk (aki később az 1848/49-es szabadságharcban játszott jelentős szerepet) vezetésével elfogták az osztrák őrség parancsnokát s egy
nagyobb katonai osztagnak kellett beavatkoznia, hogy a lengyel foglyok
ki ne szabaduljanak.21 Az ifjúság tüntetőén viselte a Klopiczky-féle lengyel sapkát.
Csak a pravoszláv szerbek és ruszinok voltak Magyarországon a lengyelek ellen, mert – az egyik titkosjelentés szerint – pópáik a cártól várták
felszabadításukat. A rendőrségi ügynök ennek hallatára elutazott a ruszinok közé és meggyőződött a hírek valóságáról. A ruszinok között rémhírek jártak; Miklós cár legkésőbb húsvétkor a Tisza vizéből fog inni. Csak
akkor csendesedtek el a ruszinok egy kissé, amikor elmúlt húsvét és a cár
nem jelent meg Magyarországon az ő felszabadításukra.22 A magyarországi szerbek is az oroszoktól várták politikai vágyaik teljesülését; Buda
környékén többször véres összecsapásra került sor szerbek és a magyar
jurátusok között a lengyel kérdés miatt.23 Később megjegyezte az egyik
titkosrendőr; „Görögjeink, rácaink, valamint oláhjaink, cincáraink stb.
egészen elcsendesültek az orosz kívánságokkal, mert sokszorosan tapasztalták, hogy a magyarok és a németek nem helyeslik nézeteiket”24. A közvélemény tehát még a magyarországi szlávokat is arra kényszerítette,
hogy rokonszenvüket nyilvánosan eltitkolják. Velük szemben viszont a
bosnyák kereskedők a lengyelek mellett nyilatkoztak s szurkoltak.
Számtalan rémhír látott napvilágot az oroszok imperialista terveiről.
Az 1831-i felsőmagyarországi parasztfelkeléssel kapcsolatosan a nemesség egy része meg volt győződve, hogy a népet orosz emisszáriusok heccelték fel a nemesség ellen, hogy ezzel a lengyelek melletti beavatkozás
lehetetlenné váljék.25 Az oroszok kegyetlenkedéseiről majdnem a lehetetlenséggel határos hírek terjedtek el, a kolerajárvány miatti határzárat pedig sokan úgy tekintették, mint a kormány intézkedését, hogy a határszéli
megyék ne küldhessenek csapatokat a lengyeleknek.
A lengyel felkelés elbukott, de emléke még sokáig élt a magyar társadalom, különösen a nemesség körében. Az ellenzék a felkelés leverése
után azonnal fel akart lépni az országgyűlésen a lengyelek érdekében. Az
országgyűlés egy évvel később, 1832-ben ült össze. Balogh és Borsitzky,
a barsi és trencséni követ, nagy beszédben emlékezett meg a lengyelek
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hősi harcáról. Borsitzky támadta az európai udvarokat, mivel megszegték
Napóleon leverése után tett ígéretüket, hogy alkotmányt adnak népeiknek.
Az ellenzék célja most már nem a fegyveres beavatkozás kierőszakolása,
hanem egyszerűen a tüntetés volt. Így akarták a bécsi udvart közbelépésre
bírni. Ebben az értelemben szólalt fel Deák is. Pálóczy még erélyesebben
adott kifejezést a magyar társadalom hangulatának: nem szabad törődni
Anglia és Franciaország állásfoglalásával, mert azok helyzete a lengyelekkel szemben egészen más, mint a miénk. Nekünk Lengyelország védfalat jelent az „északi óriás” ellen. Nagy Pál támadta az uralkodóházakat,
amelyek Napóleont népeik segítségével teperték le s most, ígéretük ellenére, leigázzák őket. Szerinte leginkább a magyar királynak érdeke Lengyelország függetlenségének biztosítása, ezért neki keli a bécsi kongreszszus határozatainak tiszteletben tartását biztosítania. A nádor csökönyös
magatartása miatt azonban a lengyelek érdekében történő közbelépést
szorgalmazó ellenzéki akció megbukott.26 1836 március 12-én jelenti
Fertl Lipót, a magyarországi titkosrendőrség vezetője, Sedlnitzky rendőrminiszternek Bécsbe, hogy Krakkó szabadvárosnak a három
„védhatalom” általi megszállását az ellenzék mélyen elítéli s mint a zsarnokság megnyilatkozását megbélyegzi. A felső táblán különösen gróf
Károlyi György tiltakozott a krakkói akció ellen s hangsúlyozta, hogy az
ilyen eljárás a szomszéd népek letargiájával magyarázható.27
Az országgyűlési ellenzék a lengyel szabadságharc tanulságaiból igyekezett magának tőkét kovácsolni. A köztársasági és demokratikus irányú
átalakulás szükségességét éppen a lengyel szabadságharc elbukásának
okaival magyarázták. Az ellenzéki hangulat legnagyszerűbb kifejezője az
országgyűlési ifjúság 1834 nyár elején alakított Társalkodási Egyesületében tartott előadás volt (1834 augusztus I5-én). Az ifjúság vezetői az ellenzéki politikusok voltak s amint a titkosrendőrségi jelentések egész tömege bizonyítja, az országgyűlésen összejött jurátusok és patvaristak,
valamint megyei kancellisták az ellenzék eszméit terjesztették s az ellenzék politikai utasításainak teljes mértékben alávetették magukat. 1839-től
kezdve pedig az ellenzék politikájának irányításából is kivették a részüket.
Az 1834 és 1836 közt fennállott Társalkodási Egyesület szellemi irányítója kezdetben Kölcsey, később Balogh János lett, mindkettő a lengyel
ügy nagy szószólója s egyben a közjogi és szociális reformok harcosa. Az
ifjúsági egyletben elhangzott beszédek és előadások az ellenzék
legbaloldalibb, legradikálisabb szárnyának eszméit propagálták s az ellenzéki vélemény kifejezői voltak.
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Az említett napon az ifjúság egyik vezéregyénisége, a később Lovassyval együtt bebörtönzött Tormássy János tartott előadást a „Lengyelek
emléke” címmel. Ebben tömören elmondta, milyen tanulságot vonhat le
az ellenzék, illetve a magyar nemzet a lengyel nép tragédiájából. A lengyel szabadságharc bukásának okait vészes mementóként tárta hallgatói
elé s fegyvert kovácsolt belőlük a köztársasági államforma mellett, a királyság és az arisztokrácia ellen. Az ellenzék tehát a lengyelek elbukott
ügyét saját politikai propagandája számára igyekezett kihasználni.
Tormássy a szabadságharc bukásának okát abban látta, hogy a belső
erők hiánya – mely az arisztokratikus kormányforma következménye –
megakadályozta a forradalom kiterjedését, népivé válását; a külső erők
hiánya pedig – amely a fejedelmek „hitszegő álnokságára” vezetendő
vissza – elzárta annak sikerét.
Szerinte a külföldi segítség elmaradásának egyik oka az volt, hogy a
lengyelek konzervatív eszmékért küzdöttek: „... nézettek-e a lengyelek
másnak, mint törvényes királyuk ellen fellázadt alattvalónak? A függetlenség kikiáltásával hozzájuk járuló Belga követeket élénk részvéttel fogadták azon udvarok, mellyek a Conservativ utasítással ellátott Lengyel
követeket csak kétes ígéretekkel bíztatták. Így áldoztatott fel a kül udvarok fejedelmeinek megnyerése a Conservativ elvekhez ragaszkodásnak”.
Másrészt a demokratikus célok és elvek hiányára vezette vissza a külső és
belső támogatás elmaradását. A demokrata elemek mind a kormányban,
mind a törvényhozásban kisebbségben voltak, a köznép távoltartotta magát a harctól, amikor mindenkinek össze kellett volna fognia. „A felkelés
nem sikerülhet kedvezőleg ott, hol a legitimitási elvek állnak súly felettiségben, mellyek a hazaszeretet, szabadság óhajtását, s a nemzeti függetlenséget magában rejtő lelkesülést fel nem foghatván, nem tudják a felkelés szellemét az egész nemzeti tömeg áthatására irányozni”. Ebből vonta
le a következő tanulságot: ha megnyerte volna a nemesség a parasztokat,
a felkelés más véget ért volna. „A lengyelek ön ügyök áldozataivá lettek.
Igen is, mert azon elvek, mellyek a polgári igazgatásban a nemzet ártalmára mutatkoztak, áthatottak a seregi kormányzatra is.”
Tormássy s az ifjúság továbbá azt a tanulságot vonta le, hogy a királytól nem lehet semmi jót várni, mert király és nemzet két egymással szemben álló fél, akik között csak az egyik nyerhet. Már pedig a jelen viszonyok közt a nyertes csak a király lehet. A bécsi békében mind Ausztria,
mind Poroszország kötelezték magukat a lengyel status quo fenntartására,
de semmit sem tettek érdekében. A franciák pedig csak ittak a lengyelek
egészségére, de nem segítettek. Az osztrák és porosz uralkodók még a
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maguk által felállított semlegesség korlátait is átlépték s segítőleg léptek
fel az oroszok mellett – állította Tormássy – „s így maguk oszlatták fel
azon varázs fényt, melly a fejedelmi eskü körül derengve olly vakítólag
lövelt a gyengébb szeműekre le, önmagok taníták meg a nemzeteket,
mennyire lehessen a fejedelmi hitben bízni...” Ebből vezette le Tormássy
végső tanulságként: Az uralkodó soha nemzetnek szabadságot nem adott.
„Nézzük az előidőket, mi volt az uralkodók által adott szabadság, hanem
ha olly ital, mellynek édes habja bódult álomba teríté ugyan a magukat
uralkodóik kegyére bízottakat, de a mellyből a méreg terjedésének érzetével annál rémítőbben riadtak fel... Jaj azon nemzetnek, melly fejedelme
oltalma alá adja magát, jaj annak, melly nem fejthet ki magában annyi
erkölcsi erőt, hogy uralkodója ne legyen bátor oltalmával meg kinálni.”
Az egész nemzethez szólt előadása végén: „... Bíztat a fejlő közértelműség, hogy a nemzetek rövid időn átlátván azt, hogy nem szabadok,
átlátandják aztán, hogy uralkodóik soha sem fogják szabadokká tenni s
jobb létüket maguknak kell munkálniok”.
Fejtegetéseinek végén a világszabadság gondolata bukkant elő. A lengyelek a világszabadság mártírjai s a bujdosó lengyeleknek ezt üzente:
„Nem idegenek közt vagytok ti, rokon karok ölelik szenvedéseiteket; s a
nemzetek, mellyek tudtak egykor felettetek könnyezni, tudni fognak
ügyötök kivívásával veletek vérezni is ...”28.
Ilyen módon törekedett az ellenzék radikális szárnya a lengyel szabadságharc elbukásának politikai tanulságait a demokratikus átalakulás s a
köztársasági államforma propagálására felhasználni.
*
A lengyel szabadságharc bukása után talán még nagyobb volt a rokonszenv a lengyelek mellett, mint akkor, amikor a harc sikereket hozott a
felkelőknek. A lengyel szabadságharcosok hősiessége példaszerűvé vált.
1831 októberében Szatmár megyében közgyűlést tartottak, melynek egyik
célja volt az országgyűlés összehívásának sürgetése. Báró Wesselényi
Miklós hevesen támadta a kormányt, hogy a kolerajárványtól megijedt s
az országgyűlést nem hívta egybe augusztus 2-ára. Utalt a lengyel országgyűlésre, mely még akkor is ülésezett, amikor a járvány legjobban dühöngött s a háború legjobban tombolt.29 A lengyel szabadságharc leverése
után sok lengyel menekült Magyarországra, vagy Magyarországon keresztül Franciaországba. Az országban sok, francia szolgálatban álló lengyel forradalmi ügynök volt. Sedlnitzky jelentése szerint 1837 elején 300400 ilyen lengyel menekült tartózkodott Magyarországon, akik a kormány
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ellen fellázadó magyaroknak akartak segítséget hozni.30 A titkos megfigyelők is ilyen értelemben jelentettek több alkalommal, így 1834 május
15-én jelentették Sedlnitzkynak, hogy „a hozzám befutott hírek alapján
megállapítható, hogy Magyarországba benyomult politikai szökevények
által nemcsak Pesten állt be a nép közt egy bizonyos forrongás, hanem
több megyében is hasonló észlelhető és a békés, gutgesinnt emberek aggódnak, hogy az ilyen emisszióknak rossz következményei lesznek”.31
1835 június 17-én Ferstl titkosrendőrségi vezető idegen, francia vagy
lengyel megfigyelők jelenlétéről adott hírt Sedlnitzkynek Pozsonyból,
ahol akkor az országgyűlés ülésezett. A június 16-i alsótáblai kerületi
ülésén32 megjelent egy idegen, aki tört németséggel, de felismerhetőleg
lengyel kiejtéssel beszélve érdeklődött a vitáról s arról, hogy Lengyelország kérdése szóba került-e? Franciának adta ki magát és azt mondta,
hogy előző nap érkezett Pozsonyba. Beszélgetés közben az ellenzék vezérei, főleg Wesselényi és Nagy Pál után érdeklődött, velük akart beszélni.
Többek között megkérdezte, hogy elhangzott-e már javaslat Magyarországnak Ausztriától való elszakítására vonatkozóan. Az ülés után az idegen nyomtalanul eltűnt. Egy másik jelentő azonban beszámolt arról, hogy
a kerületi ülés után az idegen összejött a két ellenzéki vezérrel,
Borsitzkyvel és Nagy Pállal. Borsitzkynál feltette a kérdést: „Mennyi idő
alatt gondolható, hogy Magyarország külföldi támogatással köztársasági
alkotmányra tér át?”. Borsitzky válasza után megjegyezte az idegen: „Ha
a köztársaság Magyarországon be nem vezethető, akkor Magyarországnak Ausztriától való teljes elszakítására vetnénk tekintetünket; a koronát a
jelenlegi nádor fejére kellene tenni és ehhez a támogatás sem Franciaország, sem Lengyelország részéről nem hiányoznék”. Borsitzky úgy nyilatkozott, hogy már máskor is járt nála hasonló ágens, de mivel nem tudta,
hogy nem osztrák kémmel áll-e szemben, nem nyilatkozott neki.33
A titkosrendőrség meg volt győződve, hogy a párizsi forradalmi propaganda ágensei dolgoznak Magyarországon is, s köztük igen sok lengyel
akad. Ezért figyelte a titkosrendőrség a lengyel származású magyar főurat, gróf Zámoyskyt, aki Nagyszombatban, valamint a városhoz közel
fekvő Bresztován, ahol birtoka volt, nagyobb számú lengyelt rejtegetett s
pénzzel ellátva küldte tovább őket Franciaországba.34
A lengyel menekülteket mindenütt nagy szeretettel fogadták. Az udvar
tilalma ellenére köz- és főnemesek egymással versengve bújtatták a lengyeleket. Fel lehet említeni gróf Zámoyskyn kívül a Keglevich grófok
szilvási, a Szirmayak eperjesi, a gróf Károlyiak pesti, a gróf Rádayak péceli, a Máriássyak dobszai, a Bónisok kassai kastélyait, Keczer Tamásét
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Budaméron, báró Vécseyét Kassa környékén stb.35. A titkosjelentések
szerint különösen Kassa környékén volt sok lengyel menekült, amiért is
az itteni nemesi udvarházakat különösen figyeltették.
Bécs elrendelte, hogy a monarchia területén lakó lengyelek két héten
belül hazatérésre felszólítandók; ha nem térnek haza, erőszakkal kell őket
kiutasítani, rejtegetőiket pedig felelősségre kell vonni. Az idevonatkozó
rendelkezéseket azonban senki sem hajtotta végre. Bécsben az izgalom
elég nagy volt, mert Sedlnitzky szerint a párizsi forradalmi propaganda
Magyarországon és a Poroszországhoz tartozó lengyel területeken forradalmat akart előidézni. A párizsi forradalmi bizottság 1837 szeptember
15-én egy magyar és latin nyelvű kiáltványt intézett a magyarokhoz, melyet Sommerhausen brüsszeli könyvkereskedő küldött Lipcsébe
Brockhausnak s onnan csempészték be Magyarországba.36 A titkosrendőrség szerint báró Máriássy Pál 1836 nyarán azért utazott Franciaországba, hogy lengyel emigránsokat hozzon Magyarországba, mivel azoknak a
nemesi kúriákban viszonylag biztonság garantálható.
Már korábban is francia szolgálatban álló lengyeleket sejtett a rendőrség a Bécs ellenes, forradalmi röpcédulák mögött. Egy 1831-i
titkosjelentés szerint a Debrecenben és Pesten forgalombahozott röpcédulák mögött lengyel társaságnak kell lennie.37
A lengyel emigránsok korlátozott mértékben az ország belpolitikai
harcaiba is belekapcsolódtak, természetesen az ellenzék oldalán. Az ellenzék nagyhírű vándor patriótája, a „magyar emisszárius”, aki kiváló
szónoklataival megyéről megyére járva hangulatot keltett az ellenzéki
politika mellett, Somogyi Antal, egy Weinski nevű lengyel fiatalemberrel
járta az országot. A titkos jelentés szerint Weinski mindenütt agitált a
lengyel ügy mellett; állítólag igen rossz politikus, de katonailag képzett.38
Valószínűleg az ellenzéki beállítottságú országgyűlési ifjúsággal is
igen jó kapcsolatot tartottak fenn az emigráns lengyelek. A Lovassy-per
vádpontjai szerint a letartóztatott fiatalok három lengyel menekültet tartottak maguknál Pozsonyban s Lovassy egyik emlékkönyvébe magát
„republicanus”-nak írta be.39
A titkosrendőrség munkája következtében a magyarországi lengyel
emigránsok közül többeket is letartóztattak; az ilyen letartóztatások anynyira napirendre kerültek, hogy 1836-ban már nem is volt különösebb
visszhangjuk.40
Lengyel menekültek a harmincas években olyan nagy számban voltak
Magyarországon, hogy még az egyetemre is jutott közülük. Az egyetemi
előadásokon lengyel ruhában és sapkában jelentek meg. 1846-ban, amikor
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a lengyel nemesség újabb kísérletet tett egy orosz elleni felkelésre, a magyarországi lengyel értelmiségiek zöme hazasietett, hogy az oroszok ellen
harcoljon. A lengyel megmozdulás azonban újból elbukott, a magyarországi közvélemény szerint ismét azért, mert hiányoztak a demokratikus
célok s a parasztság támogatása. 41
A lengyelek hálájukat a magyar társadalomnak többször is kifejezésre
juttatták. Az 1832/36-i országgyűlés alatt Borsitzky a párizsi lengyel bizottságtól két levelet is kapott. Egyik közvetlenül neki szólt, a másik a
magyar nemzetnek. A lengyelek hálája azonban főleg egy költeményben
jutott kifejezésre, amelyet a titkosrendőrség szószerinti fordításban küldött el Sedlnitzkynek Bécsbe. Az 1848/49-i magyar szabadságharc alkalmával mintegy 20.000 lengyel harcolt a magyar csapatokkal, részben lengyel légióban, részben beosztva magyar csapatokhoz, mert a magyar szabadságot sajátjuk előfeltételének tekintették, ugyanúgy, mint a magyar a
lengyelt 1831-ben.
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ALBERT PÁL
A tábornok lánya378
Salamon Pál: A tábornok lánya Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1964; 911 l.
Izgalmas, érdekes könyv Salamon Pál első regénye, A tábornok lánya. Az
érdeklődés, igaz, elsősorban nem szereplőinek szól, s nem is a könyv művészi értékének: sokkal inkább a felvetett kérdéseknek. A harmincegynéhány éves szerző még nem járta ki az író-mesterség iskoláját: találó jellemzéseket váltogat lapos közhelyekkel, ügyesen megírt oldalakat esetlen
fejtegetésekkel. Meglehet, hogy tehetsége nem is az epikára rendelte, hanem inkább az újságírásra. S ha A tábornok lányát izgalmas és érdekes
könyvnek tartjuk, a jelzők nem a művészi érettségre: a publicisztikai
szenvedélyre utalnak. A politikai célzatosságú, az elkötelezett, a társadalom szerkezetén közvetlenül változtatni kívánó irodalmat éppen eléggé
lejáratták már, hogy ne gyanakvással fogadjuk, legyen bármilyen előjelű
is, a publicisztikai szándékot a regényben. Nos, Salamon Pál könyve az
elkötelezett irodalom híveinek és ellenfeleinek egyaránt szolgálhat érvekkel: amíg könyve politikai mondandóját főhőse életsorsa példázza, művészi hitele van, de mihelyt az – egyébként tiszteletreméltó – publicisztika
elszakad a történettől, regénye alig több jószándékú és indulatos újságcikkbetétek sorozatánál. A tábornok lánya közélet és magánélet összetalálkozása és szétválása szerint törik három részre: az elsőben a tétel és az
igazolásra felhozott történet egymást erősítik, a másodikban, ahogy az
igazságszolgáltató felháborodás csillapodik, lanyhul és a pepecselő naturalizmus holtágára szorul a cselekmény, a harmadikban pedig, amely a
60-as évek Magyarországát leginkább érdekelhetné, olyan közéleti kérdések kerülnek előtérbe, amelyeknek kifejezésére – megjelenítésére az egyre inkább elszürkülő hősnő már elégtelen. Salamon Pál regényének első
része arra a kérdésre keres választ: ki a felelős a „volt uralkodóosztály”
deklasszált gyermekeinek sorsáért, akiknek a népi demokrácia éveiben,
tehetségük és akár politikai méltányosságuk ellenére is, csak az osztályellenség, jogot, felemelkedést és emberi életmódot tiltó, megkülönböztető
bélyege jutott? Misley Klára, a tábornok lánya, 45-ben tíz-tizenegy éves
értelmes, tehetséges gyerek, aki élelmességével és serdülő bája segítségével néhány év alatt nemcsak a maga, hanem az új világban teljesen gyá378

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 3. számában.
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moltalan szülei életét is úgy-ahogy egyenesbe hozza. Lakást szerez az
MKP-irodán, gyerekfejjel takarítónőként dolgozik a dunántúli kisváros
kórházában, és 1951-re kijárja azt is, hogy Pestre kerüljön ápolónői iskolára, Klára az évfolyam legjobb tanulója, jól alkalmazkodik az iskola közösségéhez, s tetszenek neki a rendszernek az erényei is, amelyeket, igaz,
ez inkább polgáraitól kívánt meg, mint maga gyakorolt. De a rendszer az
utolsó pillanatban Misley Klára felemelkedésének útját állja. A második
tanév végén a hallgatóktól új életrajzot kérnek, s Kláráról kiderül, hogy
mindeddig eltagadta származását. Az intézet igazgatónője kizárására gyűlést hív össze, ahol diadalmas pártzsargonban hangoztatja a legostobább
osztályharc jelszavát: „Önök, ugye, azt tanulták, hogy a megvert
uralkodóosztályok maradványai tovább élnek a mi társadalmunkban, és
még meglevő anyagi eszközeikre, régi tudásukra és külföldi kapcsolataikra támaszkodva harcolnak ellenünk. Bomlasztanak. Igen, bomlasztanak...
Megkeresik a mi éberségünk réseit, hogy sorainkba furakodjanak... Itt élt
közöttünk majdnem két évig egy horthysta tábornok csemetéje... Három
tanulságra szeretném felhívni itt a figyelmet. Az első: ne gondoljuk, hogy
az osztályellenség cégért visel. Szó se róla. Magatartásával, külső megjelenésével is igyekszik elvegyülni a becsületes emberek között: A másik
fontos tanulság: az ellenség hosszú időn keresztül – mindaddig, míg nem
érzi magát teljes biztonságban, ameddig nem sikerül teljesen elaltatni
éberségünket – óvakodik a nyílt kártevéstől. Ellenkezőleg! Igyekszik a
lehető legjobban dolgozni. Misley Klára is ezt tette . .. Végül még egy
tanulság: bárhogyan igyekszik is az osztályellenség, mégsem képes elleplezni igazi arculatát...”
Klára sorsába az 50-es évek kíméletlen, az emberi értéket semmibe vevő és a történelmi ésszerűség máza mögött valójában irracionális politika
gázolt bele. Az egyén és a vallásos ideológia összeütközése drámai volt, s
az író, társadalmi rokonszenvétől függetlenül, hőse és a józan emberség
mellett állt ki. Klára további történetét azonban nem élteti az önkritika
vagy a tárgyilagos számonkérés erkölcsi ereje. Salamon Pált láthatóan
jobban érdeklik a kiélezett helyzetek, mint a kallódó-vergődő emberek
lelkének aprólékos rajza. A politikai kérdés megválaszolása után kedvetlenül, kissé kötelességből, egyre lazábban és terjengősebben folytatja
Misley Klára regényét, aki sorsáért most már egyedül felelős. Az értelmes, de lélekben nem elég erős nőnek a csapás olyan súlyos volt, hogy a
lelkes tervek helyett már csak a biztonságot, a nyugalmat keresi. Hiába
vonja be kísérleteibe Wéner, a humanista kórházi főorvos, hiába óvja a
szakmáján kívül üresfejű, törtető adjunktusától, Klára inkább az eleve
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kudarcra ítélt házasságot választja. Az egykor energikus lány sorsát egyre
kevésbé tudja irányítani, s ahogy az alkalmi szeretők karja között bukdácsol lefelé, úgy lohad életkedve, sorvad akaratereje. Egy derék kommunista, Kerpán Gábor még egyszer felemelné, s bíztatná: tanuljon, valósítsa
meg álmát, legyen orvos, de Klára erejéből már csak kibúvókra, kis hazugságokra futja ...
A regény utolsó harmadában Misley Klára egyre ritkábban tűnik fel, s
ha szerepelteti is az író, szinte soha nem a történelmi fordulópontokon.
1956 októberének például szentel néhány oldalt Salamon: de csak az ő
véleményét tudjuk meg az eseményekről, nem pedig Kláráét... Vajon a
„tábornok lányának” elszürküléséből az író ítéletét kell kiolvasnunk a
hanyatló osztályokról? Vagy talán a szerkesztés gyengeségét kell ebben
látnunk, s esetleg annak beismerését, hogy az író publicisztikai mondandójához nem elég jól választotta meg hősét és a történetet? Hogy nem a
műből született a tanulság, hanem a tanulság szaladt elé a műnek? Annyi
mindenesetre bizonyos: a regény utolsó száz oldalán érdeklődésünk nem
Misley Klárának szól, hanem az író véleményét megtestesítő mellékszereplőknek, nem az irodalomnak, hanem a politikai leckének. Salamon Pál
politikai programját jobb jelző híján „kádáristának” nevezhetnénk. Olyan
politikai elképzelésnek, amelyet a magyar sajtó, a hivatalos szónoklatok
ellentétes kötőszavak és dogmatikus cikornyák nélkül, nyíltan soha nem
fogalmaznak meg, de amelyet a rendszer egyes hívei, józan felismerésből
vagy csaléteknek, meggyőződésből vagy részeredménynek, magánbeszélgetésekben szívesen hangoztatnak. Nevezhetnénk ezt az adott körülményekkel számot vető politikai realizmusnak is, ha a leszerelő szándék nem
lenne túlságosan is feltűnő, s ha gyakorlásához nem kellene előzőleg
ideológiai fogadalmat tenni. Salamon ennek a politikának a nevében hirdeti a józanság, a tények tisztelete, az ésszerűség és a hasznosság elvét.
„Nem vagány vezetőkre van itt szükség”, mondogatja szócsöve, a kommunista Kerpán, minden helyre a megfelelő embert kell állítanunk, politikai érdemeire való tekintet nélkül. „Ész kell egy kis országba. nem kard”,
emlegeti az öreg „reakciós” Misley Achilles, miközben Széchenyi és Deák példáját idézi. Egyszerű leszerelő mondat lenne, bizonyítandó, hogy az
osztályellenesség is belátta: felesleges a lázongás? De Wéner, a regény
legrokonszenvesebb szereplője, a pártonkívüli humanista is a nemzeti
illúziók, a „nagyzási hóbort és piverkőcség” ellen dörgedez. S ez a
Wéner fogalmazza meg a regény utolsó oldalán a politikai voluntarizmus
bírálatát is: „Tudja, ez a szubjektivizmus. Ez szörnyű (...), állítom, hogy a
tőkés világban korántsem pusztít úgy, mint nálunk... Ott, kérem, az élet
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rákényszeríti az embereket a tárgyilagosságra ... Kérem, ha valaki hasznosnak véli kijelenteni, mondom véli, akkor kész a szocializmus ... Ha
valakinek eszébe jut, akkor dühöng az osztályháború ... Ha valaki
észbekap, akkor egyszerűen elhatározza, hogy megszűnt (...) Azt hiszi,
nekem nincsenek szép eszméim... Higgye el, vannak... Tudja mit kellene
végre megérteni? Hogy magasztos eszméket nem férfias kijelentések, hanem egészen egyszerű cselekedetek viszik diadalra ...”
A tábornok lánya egyenetlen regény, s hibái legalább annyira szemléletiek, mint művésziek. írója bizonyára többet tud az egykori Madiszosokról és általában a kommunistákról, mint a tábornoklányokról, de főképp, mint a volt tábornokokról, akikről valóban csak panoptikumba illő
képet nyújt. A szatíra túlzásai is elragadják: az „osztályellenség” mégsem
úgy vedeli a cinzánót – minden magyar polgárleleplező film vagy regény
italát – kreolbarna, kecskelábú Hédikékkel és Kunigundákkal a térdén,
ahogy ezt a szerző elképzeli. S botladozik még az író is: olykor terjengősen szerkeszt, másutt pedig csak lapos általánosításokkal jelzi az idő múlását. Nem találta meg még a naturalizmus és a stilizálás között elbeszélő
hangját sem: hagyományos fogásokat váltogat Népszabadság-riport fordulataival, szürrealista-ízű álomjeleneteket köznyelvi kiszólások lekottázásával. Néhány mellékfigurája, orvosok, egy volt Nékoszos tanár, a tőkés könyvkiadó apa ellen lázadó kommunista vasszűz, az Ápolónőképző
igazgatónőjének rajza így is igen találó. S találó főleg az 50-es évek kritikája ütemes tapsaival, a falra kiszögezett képmások hierarchiájával, a
felajánlásokkal, spicliskedéssel, kozmopolitizmus ellen szervezett Díszgyűléseivel, csasztuskáival, „Szulikó”-ival stb. Salamon Pálból lesz-e jó
és jelentős író? A megannyi hiba ellenére is egy-egy részlete ígéretes.
Politizáló, elkötelezett író lesz? De a honban még annak is nehéz ezt elkerülnie, akit alkata más tájak felé vezetne. Egyetértünk-e mindenben a politikussal, s nem érezzük-e, hogy indulata félhivatalos szelepen sistereg?
De a politikus naívsága őszinteségének is záloga. A rendszernek híve,
miközben hibáit nyesegeti? Belülről bírál? De az exorcizmushoz ráció
kell: s ebben az esetben a szenvedélyes józan észnek csak jelzője a kommunista.

1062

MÁRTON LÁSZLÓ
Egy korán elhunyt irodalomtudós 379
B. Szabó György
Magyarországon még a veszteséget sem könyvelték el, amint életéről sem
vettek tudomást. B. Szabó György az újvidéki egyetem magyar tanszékének tanára, a Híd egyik jelentős munkatársa 1963-ban hunyt el. Annakidején csak szűkebb, vajdasági köre siratta. A Fórum könyvkiadó nemrég
adta közre második, egyúttal posztumusz kötetét: töredékeit, melyek sokszor egy élet munkájával érnek fel. A budapesti folyóiratokban azonban
B. Szabó György utolsó könyvéről sem olvashattunk recenziót. Mintha
éppen öt esztendeje, 1960 januárjában kelt keserű naplójegyzete óta misem változott volna.
„... amott, a legjobb esetben is, legfeljebb jugoszláv író, de valószínűleg és inkább: áruló, revizionista, trockista, tévelygő dekadens és dekadens tévelygő, a nyugati burzsoá művészet keleti, primitív változatának
megtestesítője, aki elfelejtette a nyelvet és a helyesírást, s magyarul legfeljebb csak dadogni tud ... nem kívánatos . ... a rendszerezés alapján ismeretlen, persona non grata s létezéséről legjobb hallgatni, hallgatni mélyen és állhatatosan.”
Az ám, hazám! És a panasz nem is emigráns magyar író szájából hangzik, hanem a szocialistának elismert Jugoszláviában kiadott, magát marxistának valló szerzőjéből. Addig is, amíg Szabolcsi vagy Sőtér kedvezőnek nem érzi a szelet, hogy B. Szabó Györgyöt utólag meggyászolja es
mindjárt kisajátítsa, hadd mondjuk el mi, innen, milyen tragikusnak tartjuk a veszteséget és mennyire a magunkénak valljuk B. Szabó Györgyöt,
akit személyesen nem ismerhettünk és akinek elveit osztani nem mindig
vagyunk képesek.
A kisebbségi irodalom léte persze kemény dió, de annyi bizonyos, kívülről nézve problematikusabbnak látszik, mint amilyen igazában. B.
Szabó György is eleget töprengett rajta, de válasza megnyugtató. A kisebbségi sorsot, lehetőleg kisebbségi érzés nélkül kell végigélni; a
történelemszabta közösséghez alkalmazkodva, de nem törleszkedő, hamisan csengő szüntelen hálanyilvánítással, hanem a jogait ismerő és gyakorló polgár öntudatával.
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Nemcsak, hogy végigéli a kisebbségi sorsot, de a tényszerű helyzetet
aranypénzre váltja. Újvidéken akkoriban alakult meg az önálló Magyar
Intézet, amikor a kolozsvári Bólyai Egyetemet a leghazugabb indokkal
felszámolták.
„A magyar irodalom objektív képét és történelmét nekünk lehetőségünk van megírni, kendőzés és elferdítés, szöveghamisítás és belemagyarázás és objektivizálás és szubjektivizálás nélkül. Erő kell hozzá!” – írta.
B. Szabó Györgyöt korai halála megakadályozta abban, hogy kitűzött
feladatának, a magyar irodalom objektív története megrajzolásának akár
előkészületeit is megtegye. A munka, Újvidéken, amint Sinkó Ervin
rendkívül figyelemreméltó egyetemi előadásai tanúsítják, nem szakadt
félbe. És ez a posztumusz kötet mutatja, milyen irodalomtudós válhatott
volna B. Szabó Györgyből, ha megéri.
B. Szabó a marxista irodalomtudomány becsületének helyreállításán
fáradozott. Mindenekelőtt azzal, hogy érthető, szabatos, merész stílusú
magyar nyelven fogalmazott. Azután azzal, hogy a marxizmusban az ember megváltásának, megtisztításának lehetőségét látta, de korántsem hitt a
célokkal szentesíthető eszközökben.
B. Szabó György irodalmi munkássága mellett figyelemreméltó grafikus volt posztumusz kötetének legsikerültebb tanulmányai is képzőművészeti tárgyiak. A foltokkal és vonalakkal bánni tudó alkotó azonban az
emberi magatartást és ennek mozgatórugóit is fölényesen ismerte. Erről
többek között naplójegyzetei és félbemaradt forgatókönyvének jelenetei
tanúskodnak. Szépíró erényeit azonban leggyümölcsözőbben esszéiben
kamatoztatta. Elsősorban a Vajda Lajosról szólóban és a Rapszódia négy
szólamra címűben.
Esszéinek olvastán minket is olyan izgalom fog el, amilyen B. Szabót
szállta meg az alkotó – az alkotás titkainak felfedése közben. Szerencsés
összhangot talált a környezet, az életkörülmények és a technikai jellegű
részletek ábrázolásában. Humanista volt, emberközpontúnak vallotta és
követelte a művészetet – de a nyálas optimizmus, a fekete-fehér bárgyúság idegen volt tőle. Vajda-esszéjének olvastán önkéntelenül is ezzel a
lángeszű művésszel hasonlítjuk össze. Az ő töredékes műve is most,
húszegynéhány esztendő után kel ki – sértetlenül – az elhallgattatás sírjából.
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SULYOK VINCE
Az északi díj 380
Ha az irodalmi Nobel díjjal kitüntetettek névsora fölött egy kicsit elidőzik
az ember, minden bizonnyal fölfedezi azt is, hogy egyre ritkábban található északi név a listán. A második világháború óta például csak a svéd Par
Lagerkvist (1952) és az izlandi Halldor Kiljan Laxness (1955) kapott Nobel díjat. 1901-től – az első díjkiosztástól – mostanig összesen is csak
tizenkettő a díjban részesített északiak száma. A skandináv jutalmazottak
számának állandó csökkenése minden bizonnyal összefügg azzal a ténynyel, hogy Észak a mai európai irodalomban távolról sem tölt be olyan
fontos szerepet és helyet, mint a századfordulón (Ibsen, Strindberg,
Brandes), meg a húszas években (Hamsun, Lagerlöf, Undset). Szerb Antal szerint „ebben az időben az északi irodalom a franciával egyenrangúan
az első helyen áll és egész Európa tőle tanul...” Ennek a jelenségnek a
magyarázatát ő abban látta, hogy „a skandináv irodalomban találja meg
művészi formáját a modern magányosság, amely már nem a romantikus
lélek megértés után vágyódó egyedülléte, nem küld már kék-virág-keresni
messze tájak felé, hanem a nagyvárosi ember gyógyíthatatlan betegsége”.
(A világirodalom története, Budapest 1941, 3. kötet, 260-61. l.)
Észak a csöndes, békés belső fejlődés, átalakulás világa, látványos forradalmakat és hangos válságokat mellőző és nélkülöző világ. Idáig legalább is az volt – ami megint csak eggyel több ok arra, hogy újból kívül
került (és egy kicsit kívül is rekedt) az európai élet, vagy legalább is az
érdeklődés fősodrán, politikai, gazdasági és szellemi életével egyaránt.
Kis népek, kis nyelvek közös, kegyetlen sorsa ez, sok esetben fájdalmasan
igazságtalan sors. „De Aderton”, a Svéd Akadémia tizennyolc tagja, akik
a Nobel díj odaítélését is intézik, mindenesetre rezignált, s óvakodik attól,
hogy Európa szellemi élete számára kevesebbet jelentő, noha skandináv
viszonylatban esetleg igen fontos szellemtörténeti szerepet játszó írókat,
költőket próbáljon a Nobel díjjal, mint a halhatatlanságra predesztináló
belépőjeggyel, a nagyvilágra erőszakolni.
Nem utolsó sorban nyilván ez a magyarázata annak, hogy néhány évvel ezelőtt az északi népeket összefogó Nordisk Rad, azaz Északi Tanács,
létrehozta az úgynevezett Északi díjat – úgy is, mint egyfajta belső, „házi”
használatú kis-Nobel-díjat. Évenként kerül ez is odaítélésre: az előző esztendő legkiemelkedőbb északi szépirodalmi alkotását jutalmazza vele a
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Tanács, s ez egyúttal egy-egy jelentős írói pálya elismerése is, legalábbis
a kitüntetettek eddigi névsora alapján ítélve. Az Északi díj ilymódon fontos szerepet játszik a skandináv kis népek további közeledésének és szorosabb együttműködésének előmozdításában.
Első ízben 1962-ben került kiosztásra. Az ötvenezer dán koronának
megfelelő összeggel ekkor a kitűnő svéd regényíróra, Eyvind Johnsonta
irányították a skandináv közvélemény figyelmét, Őkegyelmessége kora
című történelmi regénye kapcsán. A választás mindenképpen szerencsés
volt – s így az Északi díj indulása is. Az 1900-ban született Johnsont az
irodalmi közvélemény proletár-íróként könyvelte el, mivel azok közé az
írók közé tartozik ő is, akik egyetemi-főiskolai diploma nélkül jelentkeztek a két háború közötti irodalmi életben. Korai művei, elsősorban az önéletrajzi jellegű Olof regénye, máskülönben is rászolgáltak a proletár-író
megjelölésre a munkásélet, elsősorban az észak-svédországi nehéz és
küzdelmes munkássors erősen naturalista megjelenítésével. Az autodidakta Johnson azonban ma már egyike a legintellektuálisabb és legeurópaibb
svéd íróknak, amiben alighanem jelentős része van Proust, Gide, Joyce és
Thomas Mann regényei-nek is, melyeket különös elmélyültséggel tanulmányozott. Minden bizonnyal az ő példájukra fogott merész formai és
stíluskísérletekbe is (többek között ő alkalmazta Svédországban elsőnek a
belső monológot regényben), melyek a svéd próza megújítóinak sorában
oly előkelő rangot szereztek neki. Későbbi történelmi regényeiben a modern lelki élet problémái iránt is nagy érdeklődést mutatott.
Az Őkegyelmessége kora is történelmi regény, cselekményét a frank
középkorba, Nagy Károly udvarába helyezte – talán csak azért, hogy annál kötetlenebbül vallhasson a máról. Főszereplője, a tudós longobárd
Johannes Lupigius, a mindent-túlélni-tudás mesterévé okosodik a félbarbár udvar abszolutisztikus, erőszakos légkörében. A kiábrándult Johannes
cinizmusát és sztoizmusát ajánlja tehát nekünk életbölcsességként az illúzióit vesztett, öregedő Johson. A szellem és az értelem tehetetlenségéről
beszél az erőszakkal és a hatalommal szemben, pedig hajdanában, a harmincas-negyvenes években, nem volt nála Északon könyörtelenebb ellenfele a svéd és a kontinentális nácizmusnak, s szenvedélyesebb védője a
nyugati kultúrának, a humanizmus tradícióinak és a demokratikus szabadságnak.
Mikor az Északi Tanács a többévtizedes sikeres és gazdag alkotótevékenységre visszatekintő, egész Északon elismert Johnsonnak ítélte oda a
díjat, döntése helyességét illetőleg teljes biztonságban érezhette magát.
Annál merészebb lépés volt viszont 1963-as döntése, amikor is a fiatal,
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számottevő irodalmi múlttal nem rendelkező finn Vainö Linna részesült a
magas kitüntetésben. Az Itt a sarkcsillag alatt című nagy tetralógiáját,
amellyel szinte példátlanul gyorsan meghódította egész Finnországot, sőt
Északot, néhány év leforgása alatt írta meg és adta ki. Utolsó kötetét már
százezer példányban nyomtak első kiadásban is. Ilyen arányú népszerűség
láttán általában gyanakvóvá válik az ember. Az Északi Tanácsra is a siker
es érdeklődés szokatlan nagysága hatott volna? Vagy valójában nagy tehetségű, jelentős íróval van dolgunk?
A kérdésre nyilván csak az idő tud végleges és vitathatatlan választ adni. Vainö Linna díjazása azonban ennek ellenére is fenntartás nélkül helyeselhető, mert könyvciklusával egy kétségtelenül jelentős folyamat elindítója lett Finnországban: a nemzeti lelkiismeretvizsgálatnak és a huszadik századi finn politika és a társadalomtörténet körül mesterségesen
táplált mítoszokkal való leszámolásnak.
Tetralógiájának kötetei (Ismeretlen katona, Magasan északon, Lázadás, Egy nép fia) megrázó, nagy művé összeállva vetítik ugyanis elénk azt
a nemzeti és szociális fejlődést, amin az önállóságát elnyert finn nép az
elmúlt félszázadban átment. Sodróerejű prózai eposzának középpontjában
a szegény Koskela zsellércsalád három generációjának küzdelmes élete és
története áll, ahogyan a nincstelenségből az önálló kisbirtok megszerzésével eljutnak a sóvárogva várt társadalmi fölemelkedésig. Ezt a népréteget
különösen jól ismeri Linna, hiszen szülei is a Koskelákhoz hasonló szegény zsellérek voltak Urjalában, Tampere közelében, s tizenhét éves koráig, 1937-ig ő is velük együtt élt a kis tanyán.
Munkájának legtöbb vitát kiváltó és leghevesebben támadott része az
első világháborút követő polgárháború ábrázolása a Lázadás című kötetben. Igaz, a mitikus ködösítés is ezen a ponton volt kezdettől fogva a legnagyobb. Linna azonban nem riadt vissza attól, hogy a történelmi hamisításokat bátran felfedje – Sillanpӓӓ óta elsőízben a finn irodalomban! S
úgy tűnik, hogy eredménnyel: az utóbbi években egymás után jelennek
meg az 1918-as eseményekről szóló tudományos munkák. A tabu feloldódott, a tudományos kutatások eredményei pedig Linna felfogását és
interpretációját látszanak igazolni és megerősíteni.
A norvég Tarjei Vesaas, az 1964-es díjnyertes, alkotásmódját tekintve
ellentéte az epikus-elbeszélő, cselekményes, regényes, és mindennek
folytán egy kicsit tradicionális Linnának. Vesaas modernista, ha úgy tetszik; prózájára is a prózavers megjelölés illik inkább, mert tele van lírával, szimbolikával, sejtéssel. Pedig sokkal idősebb Linnánál: 1897-ben
született.
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Írásaiban különösen kiemelkedő helyet foglalnak el a természet elementáris erői és jelenségei, úgy is mint szibólumainak, képekbe rejtett és
szublimált mondanivalójának hordozói. A lírai képesbeszéd és oldottság
mellett viszont úgyszólván mindig jelen van nála egyfajta földközelben
maradó realizmus, bizonyos cselekményesség is, amely a valóságos emberi lét talajához horgonyozza álom- és mesevilágokba röpdöső képzeletét. S amiért mindez a gyönyörű szó-tüzijáték történik, az maga az ember,
megismerhetetlenül rejtelmes lelkével, tudatalatti világával, egész életével, ezzel az önmagában is érthetetlen és fölfoghatatlan jelenséggel.
Az Északi díjat Jégpalota című regényéért kapta, mely kétségkívül
irodalmi munkásságának egyik csúcspontja. Egyúttal talán legnehezebb
írása is. A Jégpalota konkrét természeti jelenség Norvégiában: az északi
télben lassan-lassan jégcsapok tüneményes labirintusává merevedő vízesés. De Vesaasnál valami mást is jelent ez a kép, túl valósággal összefüggő tartalmán: a rideg, ellenséges, vagy legalábbis érdektelen világ és
társadalom megrázó és zseniálisan eredeti szimbóluma, a félelmetes norvég télből ki-kristályosított kép, a halál, az emberi egyedülvalóság, társkeresés és önmagára utaltság szívbemarkoló látomása. Mindez – és még
több is ennél, s konkrétan egyik sem.
Valóságmagja két tizenegyéves kislány hirtelen, magashőfokú és tragikusan rövid baráti egymásratalálásának története. Az árva Unn nagynénjéhez kerül a faluba; befelé forduló, zárkózott, kiismerhetetlen, szeretetre szomjas. Siss, akihez valami rejtélyes belső erő vonzza, erotikus
feszültséggel telt, nyílt és életvidám lányka. Egymáshoz való vonzódásuk
– éppen mert előttük olyanannyira érthetetlen – egyidejűleg ijeszti és csábítja őket. A társi közösségben feloldódást sóvárgó, rettenetesen
magárahagyott kis lélek, Unn, valami gyerekes, misztikusra nagyított titkának elmondásával egészen magához akarja láncolni kis barátnőjét.
Mindketten rettegnek azonban a vallomástól, s másnapra halasztják. De
Unn iskola helyett másnap a jégpalotához lopakodik ki, hogy ne kelljen
találkoznia Siss-szel. Ott mind mélyebbre és mélyebbre hatol a megdermedt vízesés csillogó, kiismerhetetlenül tekervényes jéglabirintusában
(önmagában?), félelmetesen egyedül, s minden befelé megtett lépéssel
egyre növekszik ez a magányosság; s hidegebb is lesz, mindegyre hidegebb, mert az egyedülvalóság – hidegség, különösen, ha tizenegyéves az
ember, és sehonnan nem sugárzik feléje a szeretetmelege. Ekkora jégpalotából, ekkora magányból nincs is más kiút – csak a halál ...
Általános meglepetést keltett, hogy az idén a döntőbizottság megfelezte
a díjat egy feröeri és egy svéd író között. Ebben sokan a díj némi leértéke1068

lését és lebecsülését látják. A kitüntetettek érdemét egyébként senki sem
akarja elvitatni.
Legkevésbé William Heinesen esetében, aki a Feröer-szigetek kétségtelenül legjelentősebb írója. Művészete, írói alkata sok vonásában rokon a
nemrégiben elhunyt Karen Blixenével. Ez az alkati rokonság soha nem
teszi kérdésessé Heinesen eredetiségét. 1900-ban született Thorshavnban,
a szigetek még ma is csak mintegy hatezer lelket számláló fővárosában.
Iskoláit azonban Dániában végezte, s könyveit is dánul írja.
Lírikusként indult 1921-ben megjelent első könyvével, a Sarki elégiákkal, melyet gyors egymásutánban követtek újabb kötetei. Színes, hangulatos verseinek fő témáit a számtalan kis szigeten, zátonyon elterülő szülőföldjének tájai, természeti szépségei adják. A kopár, fátlan kőszirtek, a
nedves, ködös éghajlat meghatározta mostoha és szűkös viszonyok között
kifejlődő kicsi és szegényes társadalom (ma összesen kb. harmincnégyezer lakos) sajátos problémáira is korán fölfigyelt. A harmincas évek közepétől írott regényeiben úgyszólván kizárólag ezekkel foglalkozik, még a
történelmi tárgyúakban is, így A jó reményben, most kitüntetett regényében is. Hőse egy dán pap, Peder Börresen, aki 1669-ben telepszik le a
szigeteken, hogy leküzdje az ottani életet kibírhatatlanná tevő visszaéléseket, rossz erkölcsöket, korrupciót.
Olof Lagercrantz, az 1965-ös díj másik tulajdonosa sem mai problémákat tárgyal kitüntetett művében, ő a középkori Firenzébe vezeti olvasóit. A pokolból a paradicsomig című könyv egyfajta regényes és lírai Dante-életrajz, mely helyenként valóságos tudományos értekezéssé alakul át...
Hosszú évek kitartó es elmélyült Dante-kutatásának a gyümölcse, mintegy szépirodalmi mellékterméke ez az írásmű.
Lagercrantz egyébként 1911-ben született. Verseskönyvei, regényei,
tanulmánykötetei a harmincas évek közepétől jelennek meg. 1960-tól a
Dagens Nyheternek, az egyik legnagyobb svéd napilapnak a főszerkesztője, írásaiban, főleg költeményeiben, sok a szín, hangulat és frissesség – de
mintha írói ouvrejéből hiányoznék az igazán nagyok stílusteremtő s problémák mélyére ható eredetisége.
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ALBERT PÁL
Prófétai bátorság 381
Somogyi-Tóth Sándor: Próféta voltál szívem (kisregény)
Somogyi-Tóth Sándor nevére 1963-ban figyelhetett fel a magyar közönség: Gyerektükör című kisregénye a konvencionális befejezés ellenére is
finoman elemezte a kamaszlelket, s a hétköznapi élet eseményeiben híven
tükrözte a kor légkörét. A Gyermektükörből filmet is csináltak, s bizonyára nem Somogyi-Tóthon múlott, hogy a sok vonásában az olasz De Sica I
bambini ci guardano – Ránk tekintenek a gyerekek – című művére emlékeztető film nem lett a magyar neo-realista iskola előhírnöke, hanem csak
eléggé szokványos vígjáték. A Gyerektükör lélektani realizmusa mögött
morális szándék húzódott meg: a serdülő lelek tükre érzékenyen villantotta fel a felnőttek világának hazugságait. A morális szenvedély azonban itt
még moralizálásba fordult: Somogyi-Tóth azt hitte, hogy könnyesérzelmes befejezésével az írónak magának kell szereplői sorsát rendeznie.
Új kisregénye, a Próféta voltál, szívem, amely az Új Írás tavalyi, júliusi és
augusztusi számában jelent meg, s legjobb tudomásunk szerint
könyvalakban mindeddig nem látott napvilágot, az egyszerű válasz és a
könnyen kínálkozó tanulság helyett már csak kérdez. A kérdések gazdagságával és a szólamok kínálta válasz felfüggesztésével Somogyi-Tóth,
úgy véljük, rátalált az emberi és írói alkatának leginkább megfelelő formára is, amely a felháborodást, a morális indulatot úgy engedi sisteregni,
hogy ennek nem a napipolitika, hanem az árnyaltabb igazság látja hasznát.
A Próféta voltál, szívem persze még nem remekmű; nyelve itt-ott modoros, egy-egy fordulata hanyag és pontatlan, s az író feszesebbre húzhatta volna házaspárra utolsó, hosszú és kissé érzelgősre hangolt dialógusát
is. A kisregény azonban, hibáival együtt is, figyelemreméltó írás, amely a
nagyonis helyhez és korhoz kötött cselekmény, a csak a magyar olvasónak szóló utalások ellenére is témájában és formájában a mai európai irodalom egy-egy ágával tart rokonságot. Az irodalmi élet rossznyelvei már
Párizsig terjesztették: Somogyi-Tóth 'provinciális' író. Innen nézve hadd
jegyezzük meg szerényen: kevésbé az, mint nem egy honi társa, kinek
neve elé hivatalból kijár a 'franciás' jelző. De nem akarunk Somogyi-Tóth
mellett védőbeszédet mondani, s az európai hasonlattal sem kívánjuk sem
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túlbecsülni, sem epigonsággal vádolni. A hasonlat csak eszköz, hogy a
Próféta voltál, szívem témáját és formáját nagyobb távlatból vizsgálhassuk. A téma, a külső vagy belső körülmények folytán kényelmes és megalkuvó polgárrá váló, a hajdani politikai ideáljairól lemondó hős története
a modern olasz regényeknek szinte alaphelyzete: az ellenállásban felnőtt
írónemzedék idézi ezekben több-kevesebb nosztalgiával múltját. Erről
szól, hogy aktuális példával éljünk, az utolsó Strega-díjas regény, Giovanni Arpinonak A dombok árnyéka című műve is. Somogyi-Tóth változata bizonyos értelemben még bonyolultabb, mint olasz társaié: a magyar
szerző hazájában az ügy következetes szolgálóinak legalább olyan rossz
lehet a lelkiismerete, mint a félreállított vagy meghízott prófétáké. Nyugati műveket idéz a Próféta voltál, szívem formai megoldása is. A kisregényben egy férfi monologizál, s erre a sajátos monológra Dosztojevszkij
meghatározása érvényes: „a hős olykor magában beszél, olykor pedig egy
láthatatlan hallgatónak, tettei bírájának. De Somogy-Tóth prófétájának
ironikus, kesernyés és cinikus hangja, zavaros, „alkoholista locsogása”,
ellenállhatatlan beszédkényszere, vallomásra kényszerítő erkölcsi émelygése nemcsak Dosztojevszkijből, hanem mai nyugati kortársakból is ismerős. És ismerős maga a hős is: a fecsegésétől megrészegedő, az önelemzésben tetszelgő, saját képét különleges örömmel mocskoló szereplő,
aki végül azonosul világmegvető, de valójában újabb lelki sérülésektől
védő maszkjához. A Próféta voltál, szívem Szabados Gáborának Camus
Clamence-a a testvére, a „hitvány idők üres prófétája, aki a nevetség elől
az oktalanságba vetette magát”.
Somogyi-Tóth kisregénye, amely a magyar Clamence bűnbeesését és
bukását meséli el, látszólag egy féltékenység története. De a féltékenység
csak katalizátor: a hitét vesztett és megalkuvó néptribun bűntudatának
ébresztője. A magánélet válsága csak jel, amely a közéleti én etikus tartásának felbomlásáról vall.
Szabados Gábor, a minisztériumi tisztviselőből és elvetélt drámaíróból
lett újságíró, társai szemében sikeres ember: jótollú riporter, megnyerő
férfi, ellenállhatatlan hódító. Ám Szabados valójában kiégett író és hitét
vesztett, szánandó alak, aki felesége, Kriszta távozása óta hiába keres
vigasztalást az italban es a futó kalandokban: Lívia, a „carpe diem” filozófiáját valló színésznő, Dúsa, a szerkesztőségi titkárnő és Jutka, az államtitkár lánya mellett nem találja meg lelki békéjét. Szabados végülis
riportra indul a vidéki varosba, ahol felesége a helyi kórust vezeti. A látogatás egyben utazás is a múltba: Szabados ebben a városban töltötte ifjúságát, a zeneiskola, a „Muzsika Temploma”, az „akkordok és dallamok
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vára” pedig jó tizenöt évvel azelőtt egy Népi Kollégiumnak volt a székhelye. Szabados rossz lelkiismerettel és fájdalommal emlékezik húszéves
énjére, „népi próféta” múltjára, amikor a háború másnapján, a „nagy népi
buzdulat” idején, a „tudákos megváltók” és „dühödt szónokok” között
maga is a világ megváltásáról ábrándozott még. Néhány nappal később az
ideggyógyintézetben így monologizál orvosának:
„Tudja, én afféle próféta voltam. Népi próféta. Holnapra megforgatjuk
az egész világot. Fölszállott a páva . .. Ismeri? Micsoda mozgalom volt,
bátyuskám, micsoda mozgalom. Na, de ne politizáljunk, nem akarom én a
magam bűneit a politikára kenni. Csakhogy nem egyedül voltam próféta.
Prófétáltunk, harcoltunk, folyt a hátunkról a veríték. Aztán egyszer csak
körülnéztem, nagyon figyeljen, dottore. Most is elfog a röhögés, ha erre a
látványra gondolok. Képzelje, meghíztak körülöttem a próféták. (...) Láttám, le kell mondanom az olyasféle közkedvelt rögeszmékről, amint például a világ megváltása. Egypárszor még nekimentem fejjel a falnak, aztán egészen megszelídültem, és azt mondtam: abbahagyni az erőlködést,
Szabados, ha így folytatod, leszorulsz az útról, nem vagy te tragikus alkat! Az élet roppantul érdekes, csak minden napra bölcsen meg kell csinálni a szabadságot. Jó legyen a mai nap – a királyi közérzet, ez a fontos,
doktorkám. Rengetegen élnek így, egészségesen, mi több kövéren, magukkal békességben. Egy darabig nagyon jól ment. Csak egy baj volt. A
feleségem folyton duruzsolt a fülembe: Próféta voltál, szívem, és gyönyörű voltál próféta korodban.”
Milyen egyszerű is volt akkor a világ képlete: a barrikád egyik oldalán
álltak az ifjú „népi forradalmárok”, a másikon pedig az „osztályellenség”.
Az évek során a helyzet megváltozott: a népi forradalmárok a közélet
perifériájára szorultak, némelyikük börtönbe került, mások a hatalom
szolgálatába álltak vagy hájat eresztettek, elárulták az eszmét, és kompromisszumot kötöttek a körülményekkel. Szabados, a „kiszolgált narodnyik” most rádöbben: már csak arra van vagy lehet ereje, hogy fáradt cinizmussal gúnyolja az „akarnokokat": azokat, akik a köz ügyét szolgálják,
s még nem mondtak le arról, hogy a világot megváltoztassák. SomogyiTóth hőse a magánéletben is vereséget szenved: Kriszta már Kenderessi
karnaggyal él, ezzel a másik szívós „akarnokkal”, aki még bízik hivatásában, az alkotó munkában. Az újságíró a keserű tapasztalattal visszatér
Budapestre, néhány napig céltalanul bolyong a szerkesztőségek és a NewYork kávéház „mélyvize” között, a fővárosba látogató Krisztával még
egyszer – s talán utoljára – találkozik, majd öngyilkosságot kísérel meg.
Az öngyilkosság nem sikerül, Szabadost ideggyógyintézetbe szállítják.
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Ahogy Camus mondta a Bűnbeesés-ben: „azt hiszi az ember, öngyilkosságával megbünteti feleségét, holott csak a szabadságát adja vissza neki”.
Kinek van hát igaza Somogyi-Tóth kisregényében: a gyengejellemű,
alkoholista férjnek vagy a feddhetetlen feleségnek, aki viszont a „szolgáló
nő” sajátos önzésével azért vállalja az áldozatokat, hogy a választott férfit
állandóan piedesztálon szemlélhesse? S kinek van igaza magasabb síkon:
azoknak, akik következetesen akarják szolgálni az eszmét, akár a többség
ellenére is, vagy az „árulóknak”, akik az örömöket nemcsak maguknak,
másoknak is engedélyezik? A nagy ügyek fanatikusainak, ezeknek a
gyakran emelkedett lelkeknek, de akik még jóhiszeműen is dogmatikussá
válhatnak, vagy éppen a realistáknak, akik az illúziókról előre tudják,
hogy csalókák? Harcolni kel-e szünet nélkül, vagy eljött-e már annak az
ideje, hogy végre „egy kis örömet kapjon az ember szeme vagy szája”?
Az „elhízott próféták”, meglehet, visszataszítóbbak, mint az „akarnokok”,
de a népi demokráciákban nem éppen ez utóbbiak voltak gyakran megannyi túlkapás szerzői? Romantikus „kültelki düh-vel” kell-e hadakozni a
polgárosodás veszélye ellen, vagy éppen örvendezni, hogy a magánéletbe
a politika egyre kevésbé szól bele? A széthullott lelkű Szabados Gábor
joggal kesereghet próféta-múltján, de a regényben feltűnő 1964-es „narodnyik”, Máté Albert, jószándéka és nemes haragja ellenére is, nem nevetséges-e „kincstári optimizmusával”, mindenben „kozmopolitizmust”
és „polgári” maradványt szimatoló gyanakvásával? Túloz-e Szabados,
amikor munkatársait kivétel nélkül ostobának tartja? De éppen főszerkesztője, Kún-Szabó, ez a szajkózó „félfőnök, félíró és félgyáva” a korlátolt és opportunista kommunista káder legjellemzőbb példája. S vajon a
„közöny”, amelyről oly sok szó esik Somogyi-Tóth regényében, csak
egyszerű jellemkérdés-e, vagy szélesebb társadalmi jelenség, amelyért
nem az egyén, hanem az egész rendszer felelős? A cinizmusra ugyanez
áll: ez is lehet a társadalom betegsége: sőt, ami egyszer a lélek hitványsága, máskor éppen egészséges válasz a megszegett ígéretekre, a hazug jelszavakra. Somogy-Tóth kisregényének rugója, éltető eleme a morális felháborodás. Érdeme azonban éppen az, hogy az indulat minden irányba
terjed: a kérdések külön-külön igazak, de nem követelnek egyetlen és
csalhatatlan választ. Azoknak, akik kedvelik a párhuzamos olvasmányokat, idézzük mégegyszer Camus-t: „Ha senki ártatlanságát nem tudjuk
bizonyítani, joggal következtethetünk mindenkinek a bűnösségére.”
Camus-höz mérjük hát Somogyi-Tóthot? Hasonlítsuk Antonionihoz
vagy Osborne-hoz, akikre maga is utal könyvében? A határozott nő és a
hivatástudatát vesztett férfi rajzában az éles szem találhatna valami
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„antonionisat , s a „dühöngő ifjak” felháborodásában is van némi prófétai
indulat. De az efféle mérce hamis lenne, s nem is szolgálná a pályája kezdetén álló írót. Prófétai haragjáért, őszinteségéért, politikai bátorságáért
azonban már most is dicsérhetjük: a mai magyar prózában kevesen szóltak eddig ilyen nyíltan az öncenzúráról, a sajtószabadságról, Hatalom és
Irodalom viszonyáról, a cikkcakkos, de mindig helyes „pártvonalról” ...
Hogy a kisregény szereplőinek szavaival éljünk: nem tudjuk, az illetékesek meddig „szimatolnak és „mérlegelnek”, ám a Próféta voltál, szívem,
már csak írója fejlődése érdekében is, megérdemelné, hogy a folyóirat
lapjairól a szélesebb nyilvánosság elé kerüljön.
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HANÁK TIBOR
A mai filozófia marxista tükörben 382
Márkus György – Tordai Zádor: Irányzatok a mai polgári filozófiában.
Budapest, 1964. Gondolat Kiadó. 532 lap.
A marxista-leninista ideológiai irodalomban hosszú ideig csak becsmérlő
jelzők kíséretében lehetett olvasni az ún. polgári, tehát nem-marxista filozófiáról, de ezekből a pamflettszerű írásokból legfeljebb csak azt tudta
meg az olvasó, hogy vannak a világon nem-marxista gondolkodók. Azt
azonban, hogy ezek a polgári filozófusok mit tanítanak, mi a filozófiájuk,
nehezen lehetett volna rekonstruálni a marxista brossúrákból és filozófiai
tanulmányokból. Fogarasi Béla, az ötvenes évek egyik vezető magyar
marxista filozófusa jellemző módon a következőket írta A magyar tudomány tíz éve című kötetben: „a filozófiai tudomány csakúgy, mint a közgazdaságtudomány Lenin mélyenjáró jellemzése szerint pártos tudomány
s ez azt jelenti, hogy egy szót sem vehetünk át a velünk szemben álló burzsoá világnézet talaján álló filozófiából, illetve e közgazdaságtani munkákból”.
Az ilyen mértékű elzárkózás félelemben tartotta magukat a marxista filozófusokat is, hiszen – mint ezt egyszer Lukács György is felpanaszolta
– nyomban gyanúsakká váltak, amint hosszabban idéztek egy nemmarxista filozófus könyvéből. Így aztán a marxista bölcselet a dogmatikus
kultúrpolitika következtében unalmas állóvízzé, merev tételgyűjteménnyé
vált és tulajdonképp nem vett részt a filozófiai problémák továbbgondolásában.
Márkus György és Tordai Zádor „Irányzatok a mai polgári filozófiában” című könyve, mely nemrég jelent meg a budapesti Gondolat Kiadónál, jelzi a marxizmusban tapasztalható ideológiai fellazulást, a tájékozódás megindulását. Ebből a több mint 500 oldalas könyvből is kivehető a
marxista-leninista filozófia hajlandósága, kapcsolatba kerülni végre a világ letagadhatatlan eszmei tényezőivel, a régi problémák új megközelítési
módjaival, a gondolkodók kísérleteivel, egyszóval: a 20. századdal. Az is
látható ebből az összefoglaló műből, hogy a marxista filozófia a fejlődéshez való felzárkózásnak még az elején tart, mozdulatai tétovázók, törekvései eklektikusak. Márkus György és Tordai Zádor bár a mai polgári
filozófia irányzatait akarja bemutatni, nem foglalkozik minden nyugati
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filozófiával, mellőzi például az újkantiánus és neohegelista filozófia tárgyalását, igen röviden intézi el a fenomenológiát és csak az ideológiaipolitikai szempontból aktuálisnak látszó egzisztencializmusról, katolikus
bölcseletről és a neopozitivizmusról ad összefoglaló képet. Tárgyválasztásukat ugyan megindokolják a szerzők, de a kivitelezés során szembeötlő
aránytalanságokat követtek el. Az élet filozófusait, a vitalistákat és a fenomenológia képviselőit épphogy csak érintik, pedig ismeretük elengedhetetlenül szükséges az egzisztenciális filozófia megértéséhez, és viszont
a periférikus jelentőségű afrikai Leopold Sédar Senghor politikus költőfilozófust 12 oldalon tárgyalják. Gábriel Marcel-nak, a keresztény egzisztencializmus legjelentősebb francia alakjának mindössze 20 sor jut, de
néhány önállótlan gondolkodónak, a marxizmussal foglalkozó vitairatnak
oldalakat szentelnek. A tárgyilagosság megkívánja, hogy már most megjegyezzük: az említett hiányok és nagyságrendi tévedések csaknem kivétel nélkül a Tordai Zádor által készített első részben fordulnak elő, míg
Márkus György ismertetése a neopozitivizmus különböző irányairól
egyensúlyos és kiváló érzékkel összeállított áttekintés.
Mindeddig csak a tárgyválasztás kérdését érintettük, de talán már ebből is kitűnt, hogy a politikai aktualitás szempontja nem megbízható mérték egy filozófiatörténeti mű megírásánál. A politikai közelítésmód torzító
hatása a válogatáson és anyagelosztáson kívül megnyilvánul magában a
tárgyalásban, az egyes filozófusok kidolgozásában is. Az imént pozitívumnak mondtuk, hogy a marxizmus-leninizmus egyáltalán foglalkozni
kezd a 20. század bölcseleti irányaival, s előre jeleztük, hogy a marxista
filozófia képviselői a tájékozódásnak még csak az elején tartanak, még
mindig nem elég határozottan számoltak le a dogmatikus módszerekkel.
Márkus György és Tordai Zádor „Irányzatok a mai polgári filozófiában”
című könyve egyedülálló marxista összefoglalás a szabad világ filozófiájáról, sok ismeretet tartalmazó és hiányt pótló mű, de a politikaiideológiai időszerűség szempontjának juttatott szerep aránytalanná és
torzzá teszi a nyugati bölcseletről alkotott képet. A szerzők a tartalmi
elemzéseket minduntalan harci eszköznek használják, védekeznek, támadnak és győzni akarnak, szóval arénává változtatják a filozófiát. A
nyugati bölcselet irányzatait azzal a szándékkal ismertetik, hogy a marxizmus fölényét igazolják, maguk alá gyűrjék az új eszméket és elriasszanak az egzisztencializmustól, a katolikus filozófiától és a
nepozitivizmustól.
Nézzük ennek a harcos szemléletnek a kivitelezését!
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Az „Irányzatok a mai polgári filozófiában” című könyv egyik fő módszere, hogy a bemutatásra kerülő filozófus működését, problémafelvetését, eszmevilágát röviden ábrázolja, kiemelve belőle mindazokat a
vonásokat és fogalmazásokat, melyekre a marxizmus-leninizmusnak kész
válasza, vagy ennek híján politikai értékítélete van. Sörén Kierkegaard-t,
az egzisztenciális filozófia előfutárát Tordai Zádor a 43. és 44. lapon „a
vallásba horgonyzott individualizmus” képviselőjének nevezi, aki a világ
abszurd voltát hirdette, hogy aztán egy nyolc soros bekezdés fölé címűl
ezt írhassa: „Kierkegaard reakcióssága”. A történelmi érzék hiányára
vagy ideológiai irányzatosságra vall azonban, hogy a „vallásba horgonyzott individualizmus”-ra és a világ abszurditásának hirdetésére a reakció
mai marxista fogalmát húzza rá. Kierkegaard individualizmusa és az abszurd világról vallott nézete ugyanis épp tiltakozás volt a német idealizmus mindent átfogó rendszere és szörnyű ésszerűsége ellen, melyben az
embernek, az emberi egzisztenciának csak alárendelt szerep jutott. Kierkegaard ebben a vonatkozásban egy volt a fiatal Marxszal, ki szintén az
ember filozófiai felszabadítását forgatta fejében. Marx később a gazdasági
témákba merült és magáévá tette Hegel történelmi dialektikáját, melyben
most már nem idealista, de materialista zászlók alatt sikkadt el az egyén.
Kierkegaard filozófiája zseniális lázadás volt az ember fölé magasló idegen világ ellen, és ezért tudtak gondolatai termékenyítővé válni halála
után több mint fél évszázaddal, amikor a modern technikai eszközökre
támaszkodó embertelen politikai rendszerek tornyosodtak fölénk. Kierkegaard előremutató gondolkodó volt, megelőzte korát, a mi évszázadunk
filozófusa lett, még akkor is, ha múló jelentőségű politikai felfogása valóban forradalomellenes is volt. Ki kéri ma számon Platóntól a szirakúzai
kalandot? Ki rója fel Arisztotelésznek, hogy uralkodók közt forgott, vagy
Descartes-nak, hogy a svéd királynő szolgálatába lépett? Filozófiájuk
jelentősége túlmutat időn és politikán.
Az említett könyv meglehetősen erőszakolt formában létesít kapcsolatot az irracionalizmus és neopozitivizmus között, hogy a pozitivisták tudománytörténeti jelentőségéből valamit levonhasson a marxizmus javára.
Kari Jaspersnél és a katolikus filozófusok közül egyeseknél a szerzők
átsiklanak a szociális gondolatokon és antifasiszta politikai állásfoglalásuk tényén, hogy filozófiájukat minél ellenszenvesebbnek mutathassák
be. Heideggernél pedig épp fordítva, társadalmi nézeteinek és politikai
szereplésének jut a fő szerep és a nagyobb súly, s hiába keressük gondolkodáskritikai elemzéseinek, filozófiatörténeti interpretációinak, újszerű
Platon-magyarázatainak, két kötetes Nietzsche-könyvének méltányos ér1077

tékelését. Tordai Zádor miszticizmusnak nevezi Heidegger létfilozófiáját,
melyben „a misztika köde mind sűrűbbé válik” (62.l.), de meg sem említi
Heidegger kritikáját a kereszténységről, szembenállását a skolasztikával.
Idézi tőle, hogy az ember a „lét pásztora”, de nem veszi a fáradságot,
hogy megmagyarázza e különös heideggeri kifejezés értelmét. Tordainál
ez szóvirágnak tűnik, pedig ha kidolgozta volna Heidegger fejtegetéseit a
lét és az érték viszonyáról, akkor az olvasó azt is megláthatta volna, hogy
itt nem miszticizmusról vagy szócséplésről van szó, hanem épp a gondolkodás önkényességének elhárításáról, a szubjektív tényezők
gondolkodásgátló hatásának kipellengérezéséről. Arról sem beszél a szerző, hogy Heidegger „irracionalizmusa” egy sor racionális gondolkodót
termékenyített meg és hozzájárult számos tudományos elmélet kifejlesztéséhez, problémák világosabb látásához. Hogy mit köszönhet az „irracionális” Heideggernek a racionális tudomány, a fizikától és orvostudománytól a nyelvészetig, nem lett volna nehéz megállapítani a szerzőnek,
hiszen erről a témáról könyvek jelentek meg, köztük a Svájcban 15 évvel
ezelőtt kiadott tanulmánygyűjtemény, melynek címe „Martin Heideggers
Einfluss auf die Wissenschaften” – Heidegger befolyása a tudományokra.
Említettük, hogy Márkus György és Tordai Zádor nemrég megjelent
könyve a polgári filozófiáról a politikai aktualitás szempontjából választja
ki az anyagot, melynek következtében szembeötlő aránytalanságok álltak
elő, majd pedig azt mutattuk be néhány példán, hogy a szerzők ideológiai
politikai közelítésmódja mennyire eltorzítja az egyes gondolkodók jelentőségét. A következőkben azt a meggyőződést vesszük szemügyre, mely
az egész könyv háttere és amelyet a szerzők gyakran tételbe is foglalnak,
– és ez így hangzik:
„A polgári filozófia felfelé ívelő, progresszív fejlődésszakasza a XIX.
század első felével lezárul, s a XIX. század második felében megkezdődik
és egyre növekvő és fokozódó mértékben tart egészen napjainkig az a
folyamáat, amelyet a polgári filozófia hanyatlásának és válságának nevezünk.” (11.l.)
Kérdés mármost, hogy mit tekintenek a szerzők a hanyatlás jeleinek,
mit jelent számukra a válság, miből gondolják, hogy hanyatlik a polgári
filozófia.
Könyvük hármas választ ad erre a kérdésre. Az első szerint a polgári
filozófia válsága azt jelenti, hogy a bölcselet társadalmi szerepe reakcióssá vált, mert nem a proletariátust, hanem a polgárságot szolgálja. A második válasz szerint a válság félreérthetetlen jele a polgári irányzatok állandó alakulásában, szétesésében rejlik, és a harmadik válasz értelmében
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a polgári filozófia képtelen megoldani a felmerülő problémákat, s épp ez
a tehetetlenség és sikertelenség jelenti a válságot.
Egyelőre ne bolygassuk azt a alapkérdést, hogy hanyatlik-e, válságban
van-e a polgári filozófia, hanem nézzük meg közelebbről azt a három válságjelet, melynek alapján a marxista szerzők azt állítják, hogy a polgári
bölcselet napja leáldozóban van.
A válság egyik jele Márkus György és Tordai Zádor szerint, hogy a
nyugati filozófiák a reakciós konzervatív erők szolgálatába álltak. Ez a
politikai természetű vád azonban merő egyszerűsítés és csak látszólag
igazolható. Valójában ui. a nyugati filozófia annyira sokrétű, hogy egy
ilyen általános kijelentés még akkor is félrevezető, ha pontosan tudnók,
hogy mit és kiket értünk „reakciós erőkön”. Márpedig a reakció fogalma
igen változó politikai kategória, s ha a sokszínű polgári filozófiára valaki
azt mondja, hogy reakciós, valamelyik irányra, valamelyik filozófusra a
reakció valamelyik értelme nyilván használható lesz. Épp azért, mert ez a
politikai kérdés tág teret nyit az önkényességnek, nem foglalkozunk vele
bővebben.
Figyelmet érdemel viszont az az állítás, hogy a polgári filozófia válságát egyes irányzatok felbomlása, szétszakadása jelenti. A szerzők szerint
minden polgári irányzat egyre kisebb csoportokra oszlik: az egzisztencializmus már nem egységes; a katolikus filozófiában a neotomizmuson kívül meg kell különböztetni a modernista irányokat, a perszonalizmust és
teilhardizmust; a neopozitivisták 30-55 év előtti egységes Bécsi Köre is
felbomlott és számos ágazatuk jött létre Európában és Amerikában.
Mindez valóban igaz s bizonyos értelemben az is helytálló, hogy ez
hanyatlást jelent. De vajon ez a hanyatlás nem az életnek egy mozzanatae? Vajon van-e élet és fejlődés bizonyos részek kicserélődése, válsága,
hanyatlása és halála nélkül? A filozófia csoportokra bomlása a mozgás és
az élet jele, hiszen ez a bomlás osztódással történő szaporodás, a nézőpontok sokasodása, a megoldásoknak látszó állítások folyamatos megkérdőjelezése, szakadatlan továbbhaladás. A marxista ideológusok az ágazatokra és csoportokra bomlást, az egyes irányzatok és rendszerek differenciálódását azért minősíthetik egyértelmű hanyatlással és válságnak, mert a
filozófiáról a dogmatizmus hatására statikus – vagy ha tetszik –
antidialektikus képet alkottak. A marxisták filozófiai ideálja az egységes
és egyetlen igaz rendszer, melyet a filozófusok egyöntetű meggyőződéssel megoldásnak vallanak. A bölcseletnek ez a felfogása azonban egyenlő
a bölcselet halálával. A monolitikus rendszerek, a megoldások dicsfényével övezett filozófiák az imamalmok szerepére kárhoztatják a gondolko1079

dást. Tordai Zádor azt írja, hogy „az egzisztencializmus csak átmeneti
filozófia lehet” (64.1.); „az egzisztencializmus olyan filozófia, amely
szükségképpen felbomlik” (65.l.). Igen, így van. De melyik filozófia nem
átmeneti, s melyik filozófia nem bomlik fel? Az a bölcselet – ha ezt egyáltalán bölcseletnek lehet nevezni –, mely nem bomlik fel, az megállt az
időben, hitrendszerré és a gondolkodás sírkövévé vált.
Hasonló a véleményünk arról a nézetről is, mi szerint a polgári filozófia válságát az jelenti, hogy nem képes megoldani a tudomány és az emberi élet által felvetett problémákat. Az „Irányzatok a mai polgári filozófiában” című könyvben minduntalan találkozunk azzal a diadalittas kijelentéssel, hogy az egzisztencializmus, (Sartre, Heidegger, Camus), a keresztény perszonalizmus, a neopozitivizmus, az analitikus filozófia vállalkozása kudarcba fulladt, nem hozott megoldást, nyitva hagyta a problémákat. Ebben az állításban ismét a filozófia naív ideálja húzódik meg.
Csak a középiskolás elképzelések és a hitet a filozófiával összetévesztő
felfogások képviselői lepődnek meg azon, hogy a gondolkodók nem adnak végleges megoldást és működésük mindig torzó marad. A filozófia az
emberi problémákat új fénybe állítja, minden kor számára megfelelően
próbálja megfogalmazni, de a kérdéseket lényegében nem oldja meg. A
filozófia a problémákat nyitva hagyó gondolkodás, a zsákutcák gondos
végigjárása és teremtő zátonyrafutás. A bölcselet története elsősorban azt
mutatja meg, merre vannak az útvesztők és zátonyok, merre leskelődnek a
veszélyek, merre nem lehet járni, de megoldással, csendes révvel nem
kínál. A filozófia a változó időnek, a különböző egyéniségeknek, társadalmaknak, nézőpontoknak megfelelő szüntelen értelmi tevékenységet
kíván. A megállás halál, mert annyit jelent, hogy a filozófia lemond elsődleges hivatásáról, a gondolkodásról. Amikor tehát a marxisták azt
mondják, hogy a polgári filozófia kudarcba fulladt, valójában a mindenkori filozófia életének attribútumát fejezik ki.
Márkus György és Tordai Zádor „Irányzatok a mai polgári filozófiában” című könyve a felsorolt hiányosságok és a politikai irányzatosság
ellenére is jelentős munka egy olyan országban, hol immár 15-20 éve alig
lehetett hosszabb ismertetéseket olvasni a szabad filozófiai áramlatokról.
Főképp Márkus György összefoglalása a neopozitivizmusról igen jól sikerült: világos és részletes ábrázolás. Nála a kritika is filozófikusabb,
mint az egzisztencializmusról és a keresztény filozófiáról szóló részben.
Márkus György elsősorban a filozófusok szándékát és felfogását fordítja
vissza saját filozófiájukra, tehát immanens bírálatot gyakorol és külön
fejezetben foglalja össze a marxizmus észrevételeit. Tordai Zádor viszont
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az ismertetést úgy megtűzdeli kifogásaival, hogy sok esetben azt sem lehet tudni, mit is vall az illető irányzat. A könyv használható, csak megfelelő kritikával kell olvasni. Ehhez akart e cikk néhány szempontot adni.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Délvidéki irodalom, délvidéki írók 383
Majtényi Mihály: Szikra és hamu
Majtenyi Mihály a Vajdaságban vállalta azt a szerepet, amit Magyarországon egész nemzedéknyi író tölt be Vas Istvántól Fodor Józsefig. Néhány évvel ezelőtt A magunk nyomában címmel adta ki a Délvidéken született vagy főleg ott tevékenykedett magyar íróknak szentelt emlékezéseit.
A kötet azok számára is érdekes, tanulságos és élvezetes olvasmányul
kínálkozott, akik a tájat legfeljebb Kosztolányi vagy Csáth Géza írásaiból
ismerik. Majtényi értékes adalékokkal járult hozzá azoknak a Délvidékről
szármázó íróknak élettörténetéhez, akik később országos hírre emelkedtek
– és meggyőzően mutatta be azokat az állapotokat, amelyek nem egy tehetséget csírájában elsorvasztottak, megfosztván munkájuktól az egyetemes magyar irodalmat.
Történeti és szociológiai értékeket Majtényi új könyvében, A magunk
nyomában folytatásának szánt Szikra és hamuban is találunk. De a könyv
érvényessége sajnos nem igazán egyetemes. Így is érthető a szándék és
senki sem vonhatja kétségbe annak jogosságát, hogy az önálló – vagy
annak hitt – vajdasági irodalom múltjáról teljes leltárát készítsenek. A
bennünket foglalkoztató kérdés csupán ez: mire szolgál ilyen kimerítő,
nagy gonddal, lelkiismeretes kutatásokkal készült leltár, miután kinyomtatták?
A jugoszláviai magyar írók a jelek szerint elsősorban nem a tájhagyományokból merítik mondandójukat; az újvidéki egyetem magyar szakának tankönyvei is a teljes horizontot tárják fel: a helyi hagyományok másod- és harmadrendű forrásait aligha igénylik a jövendő vajdasági magyar
tanárok vagy tanítványaik. Maradna a munka szociológiai vagy tisztán
történeti érdekessége. Ezt A magunk nyomában-hoz hasonlóan eleven
ábrázolásban, az apróbb részleteken át nem ugró pontosságai ezúttal is
megtaláljuk. Majtényi Mihály tehát valószínűleg a jövő, teljesebb igényű
történészének kívánt további nyersanyagot szolgáltatni. És ez a történész,
ha egyszer jelentkezik, okkal lehet hálás Majtényinak.
A mai olvasó, önző módon, magának keres üdülést, tanulságot, bármilyen célt, amely megéri, hogy végigfussa az egyébként csinos kiállítású
könyvet. Meg is találja mindezt, ha türelmes, mert néhány érdektelen
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portré után tehetséges, de korán elveszett emberek nyomát fedezheti fel,
majd a könyv utolsó fejezeteiben az egész háborúk-közötti magyar sajtót
jellemző történeteket, karakterrajzokat olvashat.
Majtényi hívja fel figyelmünket a Nyugat egy elfelejtett, széleslátókörű
munkatársára, Kázmér Ernőre, aki az adriai tenger mellett élt: onnan tekintette be a német, angol, francia és finn irodalmat. De Kázmér tájékozódásában a legfontosabb elem mégis a szomszédnépek értékeinek elismerése és propagálása. Majtényi így ír Kázmér Ernőnek erről a szerepéről:
„Ebben a Kázmér Ernő-i életműben – annak kell mondanom, bár itt
most csak kis részét tudtam feltárni – kiemelkedő helyet foglal el a délszláv irodalomhoz és kultúrához való viszonya. Kétségtelen, hogy Kázmér született bíráló volt, analitikus képessége – mégha rutin és néha erős
verbalizmus kíséri is – erős kormányrudat adott a kezébe. A szolgálat,
amelyet ezen a téren a délszláv irodalomnak tett, nem is lebecsülendő.
Egy ilyen ismert tanulmánya – a Kalangyában jelent meg – közel hozta a
vajdasági magyar olvasónak Vük Karadzic alakját, egy másik tanulmány,
– ezt a Nyugat közölte – az akkori pesti olvasónak, a haladó értelmiségi
rétegnek Nusic Branislavot állítja be történelmi és irodalmi távlatba.”
Kázmér Ernő írásainak összegyűjtése a jelek szerint érdemes vállalkozás. Talán a vajdasági magyar kiadók, melyek Majtényi Mihályt könyvének megírására bíztatták, az egész életmű feltárására is lehetőséget adnak.
Még tanulságosabb Kisbéry János esete és még jobban esik alakjával
megismerkedni: már csak azért is, mert ez a napszámosból nőtt író
Majtényi tudósítása szerint még él – emigrációban. Kosztolányi Dezső
fedezte fel –, életútja rendkívül sok hasonlóságot mutat más, a parasztságból érkező írókkal, akikről azután többet cikkeztek, mint amennyi helyet írásaiknak biztosítottak és akiknek többszöri megtévedéséhez az őket
bálványozó sznob értelmiség oly aktívan hozzájárult. De egy hasznos
életből, amilyen Kisbéry-é, nem a tévedések a legfontosabbak. Majtényi
Mihály így jellemzi benne azt, amit a könyvében közölt idézetek teljes
mértékben alátámasztanak s amiért érdemes lenne ma is felkutatni.
„... ha valaki ismeri Kisbéry János korábbi, fiatalkori írásait, sőt a későbbi »leveleit« is, pontos rajzát kapja meg egy vergődő léleknek, a nagyon széles és poros bezdáni utcáról hozott egész élményanyagának,
egész habitusának, egyhelyben topogásának, kishitűségének – de ez a
félelmetes és kísérteties lélekrajz a maga megdöbbentő és meghökkentő
őszinteségével s minden formát elvető fölényességével megingatta sok
álszerepben tündöklő »tollforgató« biztonságérzetét. S úgy érezték, hogy
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valami ősember tört be az irodalomba, beletalpalt – filcmamuszban –, és
gyanússá tette magát azzal, ... hogy ír.”
Majtényi Mihály könyvének, nem győzzük hangsúlyozni, legfontosabb
fejezete az, amelyben a korabeli nyomdákról, az írók foglalkozásáról és
kereseti viszonyairól számol be. Ezt a felsorolást tulajdonképpen egyetlen
irodalomtörténet sem nélkülözheti – kivált magyarul nem. A magyar olvasó ugyanis született szociológus: a műnél, de még az író szerelmi kalandjainál is sokkalta jobban érdekli, hogy miből él az író. Majtényi nem
marad adós a válasszal. 125 vajdasági írót sorol fel: foglalkozásuk egyszersmind jele annak, miből és nagyjából hogyan éltek.
Legtöbben természetesen az irodalmi napszámot vállalták – az újságírást. De számos orvos, ügyvéd, jogász akadt közöttük. Ma már meglepőnek hat, hogy az író és lapszerkesztő gyógyszerész volt és még különösebb, hogy hajóskapitány, vagy szakács! Majtényi szerint az egész Vajdaságban egyetlen ember akadt, aki foglalkozásának kizárólag a költészetet
vallotta. Baja is támadt emiatt a rendőrséggel, mert a kérdőívekben a költészet számára nem volt hely. De Huszár Sándor, így hívták a költőköltőt, egy beszélgetéssel megúszta.
A jövendő irodalomszociológusa mindenesetre töprenghet, hogy azóta
a költők változtak-e oly sokat, vagy a rendőrkapitányok.
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SZABADOS JÓZSEF
A KGST bajai és problémái 384
István Ágoston: Le Marche Commun Communiste, Principes et pratique
du COMECON. Ed. Librairie DROZ; Genevé, 1964; 353 lap.
Ágoston István könyve – doktori disszertációja – sokáig íródott és éppen
ez adja meg igazi értékét: tudomásom szerint a KGST-ről sem Nyugaton,
sem Kelet-Európában nem jelent meg ilyen jól dokumentált könyv, amely
szinte valamennyi fellelhető forrásmunkát (kivéve egy-két amerikai tanulmányt) figyelembe vett és ugyanakkor nem vész el a részletekben,
hanem összefogó képet ad a KGST múltjáról, jelenéről és nem éppen bíztató jövőjéről. Emellett ez az elsősorban kelet-európai (magyar, lengyel,
szovjet, csehszlovák, kelet-német) forrásokra támaszkodó könyv azt is
igazolja, hogy a kommunista sajtó és könyvkiadás ma már elég sok adatot
közöl a KGST-ről. Nyugaton tehát eléggé hiteles képet nyerhetünk erről a
szervezetről – ha, miként Ágoston István tette, egymás mellé rakjuk a
különböző országokból érkező információ-mozaikokat és ezeket kiegészítjük a nyugati szakértők, elsősorban az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságánál dolgozó kutatók véleményével.
A szerző nyolc fejezetben és ötven oldalnyi táblázatban minden
KGST-problémát érint, ha néhányat nem is merít ki teljesen. A könyv
első része a KGST-hez tartozó országok gazdasági helyzetének és adottságainak felmérése; ezt követi a KGST történetének és alapokmányának
rövid ismertetése. Az érdemi rész a IV. fejezettel (A KGST tagállamai
közti kereskedelmi kapcsolatok) kezdődik, majd pedig a szerző részletesen kitér a KGST-én belüli szakosításra, a termelési és beruházási
együttműködésre és a VIII. fejezetben betekintést kapunk a kommunista
gazdaságpolitika leganarchikusabb szektorába, az ár-konfúzióba.
A KGST története három ellentétes irányba húzó erő története: a gazdasági szükségszerűség kétségtelenül a szorosabb gazdasági összefogás
irányába hat, de ennek előnyei csak akkor bontakoznának ki, ha a középés kelet-európai országok gazdaságpolitikájukat és a KGST-n belüli
együttműködésüket a piac kívánalmaihoz igazítanák, amelyre viszont –
politikai és ideológiai okokból – nem igen hajlandók. Kétségtelen az is,
hogy Moszkva a KGST-t elsősorban politikai okokból, a
népidemokráciák szorosabb összefogása céljából hozta létre és támogatja,
384
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de éppen ez rettenti vissza az önállóságra hajló kelet-európai kommunista
vezetőket attól, hogy még a gazdaságilag hasznosnak mutatkozó terveket
is elfogadják. Mindezt tovább bonyolítják a kisebb tagállamok között is
fennálló érdekellentétek, melyek részben a múltban gyökereznek, részben
pedig a korábbi, szovjet-utánzó gazdaságpolitika következményei.
Ágostonnak tehát nehéz dolga volt, amikor a részletek elemzése közben is állandóan szem előtt kellett tartania a különböző ideológiai és politikai hátsógondolatokat. Feladatát jól végezte el. (Az egyetlen észrevétel
talán csak az lehetne, hogy aránylag röviden intézi el – gondolom dokumentációs anyag hiányában – Kínának a KGST alakulására gyakorolt elég
kétes értékű befolyását.)
A könyv nagy értéke, hogy bemutatja: miként vezettek a különböző ellentétes irányú erők a KGST stagnálásához, sőt – bár ezt a szerző nem
mondja ki – bukásához. Az adatok ugyanis világosan igazolják, hogy
minden erőfeszítés és próbálkozás ellenére a KGST-n belüli szakosítás
nem halad előre (173. l.); a tagállamok közti gazdasági színvonalkülönbségek nem csökkentek, hanem nőttek (144-145. 1.); a külkereskedelmi
forgalom – a KGST-országok között – kisebb mértékben emelkedett, mint
maga a termelés (267.l.). Nyugati értelemben vett integrációról tehát
semmiképpen sem beszélhetünk, pedig 1956 után ez lett a KGST célja.
És a jövő? Ágoston István három lehetőséget sorol fel: a népi demokráciák erőszakos gazdasági bekebelezése a Szovjetunióba, amely az adott
helyzetben aligha valósítható meg; a jelenlegi bukdácsolás folytatása,
amely semmiképpen sem járul hozzá a közép- és kelet-európai gazdasági
problémák megszüntetéséhez; vagy pedig radikális gazdasági reformok az
egész szovjet blokkban (ha ugyan a „blokk” kifejezés még ráillik ezekre
az országokra). E reformok Nyugathoz is közelebb hoznák Kelet-Európát.
Ágoston hiteles értesülésekre és forrásokra hivatkozva kimutatja, hogy
I955-56-ban a népidemokráciák ötéves terveinek elkészítését és a Szovjetunió hatodik ötéves tervével való összehangolását a népi demokráciák
tervhivatalaihoz delegált szovjet tanácsadók végezték. (30-31.l.) A gazdasági csatlósság ebben az időpontban tehát még nyilvánvaló volt.
A könyv rendkívül alapos dokumentációval illusztrálja azokat a gazdasági tényezőket, amelyek a Szovjetuniónak még a meglazult KGST keretében is lehetővé teszik, hogy kizárólag kereskedelmi téren érvényre juttassa gazdasági domináló szerepét, akár az árak rögzítésében, akár pedig a
népidemokráciák külkereskedelmi forgalmának irányításában (88.1.; 163.
l.; 248-257. l.). Magyar szempontból különösen érdekes, bár talán túl szigorú, a Barátság-olajvezeték gazdasági jelentőségének (201.1.) és a ma1086

gyar-szovjet aluminium-egyezménynek (194=195.1.) a megítélése, valamint a „kizsákmányolás” kérdéséről írt rendkívül alapos elemzés (248257. 1.).
A könyvhöz talán csak két jelentősebb kritikai megjegyzés kívánkozik.
Az egyik: Ágoston megemlíti, hogy a Kelet-Nyugat közti kereskedelem
fokozása erősíti a népidemokráciák függetlenségi törekvéseit (138.1.), de
erről a sokat vitatott kérdésről szívesen olvastunk volna részletesebben, és
a Kelet-Nyugat közti kereskedelem ellenérveit alaposabban cáfoló magyarázatot. A másik: Ágoston a KGST-n belüli együttműködést akadályozó okok között említi a „nacionalizmust” is – teljes joggal. Sajnos,
ennek a nacionalizmusnak az illusztrálására (148-150.1.) kizárólag magyar példákat hoz fel, noha a lengyel és csehszlovák sajtóban is – nem is
beszélve a román sajtóról – bőven talált volna hasonló idézeteket és példákat. Egy francia nyelvű könyvben taktikailag talán helyesebb lett volna
a magyaron kívül más példákat is felsorolni. Mindent összevetve, ezek az
észrevételek semmit sem vesznek el a könyv tudományos – és úttörő –
értékéből.
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HALÁSZ ERNŐ
Beszélő húrok 385
Szigeti József: Beszélő húrok, Zeneműkiadó, Budapest 2965.
Némi késéssel, de végre megjelent magyarul is Szigeti József, a nagy hegedűművész önéletrajza. Az önéletrajz nem hű kifejezése a könyv tartalmának és jellegének, amely sokkal több és jelentősebb a puszta visszaemlékezésnél. A könyvet annak idején elolvastam eredeti kiadásában angolul, majd a Bartókról szóló fejezettel bővítve németül és most itt az utóbbi
alapján készült változatot is. Kérem az olvasót, ne várjon tőlem, „mint e
mű alapos ismerőjétől” szabályos kritikát. Ez olyasvalakire tartozik, aki
hűvös tárgyilagossággal hajlandó és képes lemérni a kötet minden sorát.
Én ezt nem tudom és bizonyos vagyok, hogy hozzám hasonlóan az olvasót is elsősorban az olvasás adta gyönyörűség boldog érzése keríti majd
hatalmába.
Nemrég ismét voltam Szigetinél Baugyban, a Genfi tó fölötti házában.
Estefelé kiültünk a kertbe. Alattunk a víz síma tükre ezernyi színben villogott, ahogy a búcsúzó nap halványló sugarait rádobta. Fölöttünk a csillagok milliói sorakoztak és egyre megejtőbben ragyogtak. Néztük a látványt és hallgattunk. Sokáig és mélyen, ahogy csak azok tudnak együtt
hallgatni, akiknek sok beszélnivalójuk van egymással. Én törtem meg a
csendet; Ilyen a könyv is – mutattam a csillagokra. Szigeti rám nézett és
hallgatott. A könyv tele van ragyogással, fénylő okossággal és a belőle
kiáradó muzsika lélekre hulló szépségével. Akárcsak egy csillag.
Szigeti életének hat évtizedére emlékezik vissza. Hat olyan évtizedre,
amely alatt világok süllyedtek el és új világok születtek, minden, még a
hegedűjátszás módszere is más lett. Minden megváltozott, csak Szigetinek a művészet – és nemcsak a művészet – örök diadalába vetett hite
nem. A „krumpli cukrot” majszoló pesti fiúból, a 13 éves csodagyerekből
a világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb hegedűművésze lett. Az út
küzdelmekkel, fáradozással, de leírhatatlan sikerekkel, ezernyi örömmel,
érdekes találkozásokkal – művészekkel és sarlatánokkal, királyokkal és
forradalmárokkal – volt tele. Ezt úgy elbeszélni, hogy az olvasó maga is
átélje a küzdelmeket, örömöket, hallani vélje a nagy művészek játékát és
jelen legyen a találkozásokon, igazi írói feladat, amelyet Szigeti hibátlanul végez el.
385
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A Bartók-fejezetet csak olyasvalaki írhatta meg, akit több évtizedes barátság és a közös hangversenyek felejthetetlen emléke fűzött Bartókhoz.
Aki ezt a fejezetet elolvassa, többet tud meg a zseniális művészről, mint
egy sereg Bartók-tanulmányból. A szerző nemcsak emlékeit eleveníti fel,
hanem elmondja gondolatait és véleményét a zenéről, a hegedűjátszás
művészetéről, és más művészetekről is.
A Beszélő húrok magyar kiadása Kodály Zoltán bevezetőjével és a
szerzőnek a magyar változat számára írt előszavával lett gazdagabb és
káprázatosabb az angol és a német kiadásnál. Dicséret illeti Stella Adorjánt a jó fordításért.
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BORBÁNDI GYULA
Elkésett kísérlet 386
Hennyey Gusztáv: Magyar erőfeszítések a második világháború befejezésére, Széchenyi Kör, Köln 1965, 52 lap.
Két évtized múlt el a második világháború befejezés óta és Magyarország
háborús történetét még mindig nem lehet megírni. Magyarország e tekintetben mintha eléggé hátul kullogna, legalábbis, ha egyes nyugati országokkal hasonlítjuk össze. Nem kell avatott és a legújabbkori eseményekben otthonos történésznek lenni ahhoz, hogy feltűnjék a magyar forrásmunkák viszonylagos szegénysége. Egyes nyugati országokban oly töménytelen mennyiségű kortársi beszámoló, emlékirat, dokumentum látott
napvilágot, hogy a második világháború történetének megírása már nem
tetszik merész vállalkozásnak. Magyar vonatkozásban mintha még nagyon is távol lennénk ettől a kívánatos állapottól. Az e tárgykörbe vágó és
az elmúlt húsz esztendőben megjelent magyar munkák kétségtelenül sok
eseményt és jelenséget világítottak meg, de még mindig megszámlálhatatlanok a tisztázatlan és homályos problémák. A nehézségeket növeli az is,
hogy a háborúban sok irat, okmány, feljegyzés elpusztult. Ráadásul a katonai és politikai események résztvevői és tanúi sem voltak eddig túl közlékenyek, úgyhogy odahaza és külföldön is még sok munka vár a magyar
kutatókra, örvendetes viszont, hogy a hazai történészek az utóbbi időben
mind több eredménnyel szólaltatják meg azokat, akik a közelmúlt eseményeinek részesei vagy tanúi voltak. Kár, hogy ez a munka csak nagy késedelemmel indult el, közben ugyanis többen meghaltak és ismereteiket
magukkal vitték a sírba. Külföldön elsősorban az Új Látóhatár törekedett
arra, hogy a nyugaton élő kortársakat emlékeik leírására és közlésére ösztönözze. Nem lehet ugyanis eléggé hangsúlyozni, milyen fontosak ezek a
visszaemlékezések.
Éppen ezért okoz örömet, ha a hajdani politikai és katonai közszereplők emlékeik elmondására vállalkoznak. Az Új Látóhatár a jövőben is
helyet fog adni az ilyen írásoknak, függetlenül attól, hogy a múlt szereplőinek és tanúinak politikai eszméit és magatartását hogyan ítéli meg. A
második világháborús magyar eseményekről csak azok vallhatnak és
azoknak kellene vallaniok, akik azokban részt vettek vagy közvetlen megfigyelők voltak. A történetírónak minden forrásmunka becses.
386
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Ebből a szempontból helyes volt, hogy Hennyey Gusztáv is kiadta –
először németül és most magyarul – háborús visszaemlékezéseit: az Új
Látóhatárban megjelent rövidített változat után a teljes munkát. Hennyey
nyugállományú vezérezredesként került 1944 augusztusában Lakatos Géza kormányába. A politikai életben Horthy kormányzó bizalmi emberének, németbarát, de náciellenes beállítottságú katonának ismerték. Beszámolója az 1944 tavaszi német megszállás és az október 15-i nyilas
puccs közötti időszakot öleli fel. A legnagyobb alapossággal és részletességgel Hennyey azokról a hetekről beszél, amikor külügyminiszterként
betekinthetett a kormány belső ügyeibe és Horthy bizalma folytán a kiugrási tapogatódzásokról is többet tudhatott meg, mint általában a kormánytagok többsége.
Hennyey Gusztáv visszaemlékezése is alátámasztja azt a sokak által
vallott nézetet, hogy Horthy kormányzónak és környezetének elég naív
elképzelései voltak a háborúból való kiválás lehetőségeiről és módjairól.
Horthynak és környezetének kétségtelen érdeme, hogy időben felismerte
a helyzet reménytelenségét és véget iparkodott vetni az emberéletek felesleges és esztelen feláldozásának. Tévedtek viszont, amikor azt hitték,
hogy a szövetséges nyugati hatalmakat meg lehet győzni a Magyarországgal szemben alkalmazandó különleges bánásmód szükségéről és Magyarország korszerűtlen társadalmi rendjét sértetlenül át lehet menteni a
háború utáni világba. A magyar uralkodó körök – belátva, hogy a háború
elveszett – az angolszász haderők részéről történő megszállást tartották
kívánatosnak. A valóságot azonban összetévesztették álmaikkal, komolyan hittek abban, hogy a budapesti kormány meg tudja másítani a nyugati terveket és éket tud verni a Hitler-ellenes szövetség tagjai közé.
Bakách-Bessenyey követ sorozatos távirati figyelmeztetései is csak az
utolsó pillanatban – amikor már csak Magyarország állt Hitler mellett –
győzték meg az illetékeseket arról, hogy fegyverszüneti kérelemmel nem
nyugatra, hanem keletre kell fordulni. A realitásoknak ez a figyelembe
nem vétele sok értékes időt rabolt el és lehetetlenné tette, hogy az ország
kellő időben – tehát tetemes veszteségek nélkül – kerüljön ki a háborús
megpróbáltatásokból. Hennyey Gusztáv visszaemlékezéseiből is az derül
ki, hogy a kormányzó sokáig ingadozott, kritikus pillanatokban nem a
józan ész és az egészséges önérdek parancsára, hanem becsületérzésére, a
szövetségi hűségből fakadó erkölcsi kötelezettségre hallgatott, meg akkor
is, amikor Hitlerék viselkedése minden kötelezettség alól felmentette. Az
is tagadhatatlan, hogy az ország sorsáért felelős személyek idegenkedtek
minden társadalmi reformtól és nem akarták tudomásul venni, hogy a
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nácizmus, a háború és az ország idegen megszállása ellen a parasztság, a
munkásság és az antifasiszta értelmiség a legmegbízhatóbb szövetségesük. Nem véletlen, hogy Hennyey Gusztáv egyetlen szóval sem emlékezik meg az ellenálló erőkről, a demokrata és nyugatbarát politikai csoportokról. Ez nem a szerző mulasztása. Valóban, Horthyék ezek nélkül akarták az országot a háborúból kivezetni, azzal a ki nem mondott, de nyilvánvaló céllal, hogy uralmuk és társadalmi rendjük változatlanul fennmaradjon. Ez pedig nem csak utólag, de annak idején sem látszott megvalósíthatónak.
Hennyey Gusztáv visszaemlékezéseihez Andreas Hillgruber nyugatnémet történész írta a jegyzeteket. Nem tudom, helyes módszerbe a szöveg mcgírásának és a jegyzetekkel való ellátásnak munkáját megosztani.
A kettő annyira együvé tartozik, a jegyzetek annyira a szöveg szerves
részei, hogy a Hennyey által választott módszer erősen vitatható. Az olvasó nem tudja, hogy a jegyzetek – amelyek nemcsak adatokat, de elemzéseket is tartalmaznak – mennyiben fedik a memoáríró gondolatait. Így
például nem lenne érdektelen tudni, vajon Hennyey Gusztáv is úgy látjae, hogy – mint Hillgruber írja – Németország 1944 második felében nem
volt abban a helyzetben, hogy Magyarországnak az adottnál több segítséget nyújtson es például a „Heeresgruppe Süd” egységeinek visszavonulása a magyar-osztrák határra 1944 október közepén – miként a kormányzó
javasolta – lehetetlen volt, tehát a finnországi példát Magyarországra
semmiképpen sem lehetett alkalmazni.
Hennyey visszaemlékezéseinek nagy értéke, hogy kiegészíti Horthy
emlékiratait és értékes új adatokkal gazdagítja a kiugrási kísérletek forrásanyagát. Érdemes lett volna viszont önnön tevékenységéről és személyes élményeiről még többet elmondania, még akkor is, ha az esetleg szerénytelenségnek tetszhetett volna.
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BORBÁNDI GYULA
A kísérletező Németh László 387
Németh László: A kísérletező ember, Magvető Könyvkiadó, Budapest.
559 l.
Németh László több mint három évtizeddel ezelőtt Tanú című folyóiratának előszavában a következőket írta: „Folyóiratom ihletője e kor igazi
múzsája: a szorongó tájékozatlanság. Hajótöröttek vagyunk, akik a csillagokat nézzük s a partot keressük, abban a hitben, hogy van part s a csillagok vezetnek.”
A partot kereső szellem és a csillagokra függesztett tekintet nemcsak
Németh László folyóiratát jellemezte, de az egész Németh László-i életművet. Nincs magyar író, akit nála jobban hatalmába kerített a szellemi
nyugtalanság, az új és új partok felé való szüntelen menetelés és a csillagok járásának szakadatlan figyelése. Az embernek John F. Kennedy jut
eszébe, aki népét a hatvanas években az új határok felé, a tágult világ új
horizontjai felé akarta vezetni. Németh László kora fiatalságától kezdve
türelmetlen nyugtalansággal és izzó szenvedéllyel kutatta a szellemi világ
addig felfedezetlen tájait, a dolgok valódi rendjét és az értékek megnyugtató hierarchiáját. Németh László kezében minden téma kísérleti tárgy,
minden helyzet lehetőség új felfedezésre és szellemi zsákmányra. Amit a
Tanú c. folyóiratban maga elé tűzött, egész életében követendő feladatnak
tartott és kísérletező kedve máig sem apadt el. Bizonyítják ezt újabb
munkái is, amelyek közül néhányat A kísérletező ember című kötetbe is
felvett.
A kísérletező ember huszonnyolc esszét tartalmaz, amelyek közül az
első 1934-ben, az utolsó pedig 1962-ben íródott. Huszonnyolc évet fog
tehát át a huszonnyolc esszé és ezekből nemcsak Németh László írói alkatát ismerjük meg, de nézeteit az irodalom, a történelem, a társadalomtudomány, a pedagógia és az orvosi diszciplína számos kérdéséről. A felületes szemlélő első tekintetre úgy érezheti, hogy a szerző találomra és
pillanatnyi szeszélyének engedve válogatta össze a huszonnyolc különböző terjedelmű írást. Ám közelebbi vizsgálat azt bizonyítja, hogy az anyagot rendszerező és módszeresen tervező értelem gyűjtötte össze. Az olvasó a kötetet lapozva hamarosan rájön annak igazságára, amit a szerző a
bevezetőben így fejez ki: „ … e sokféle, látszat szerint találomra összesö387
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pört írást egyetlen, mindeniken átvonuló gondolat, vagy inkább szenvedély teszi egy mű fejezeteivé: mind arról szól, hogy azt, amit az élet mint
terhet, gondot vagy csapást mért rá, a kísérletezés öröme hogyan alakította át mulatsággá; ami másnak unalom, robot, elkeserítő kelepce, hogy
válhat egy éber, világvallató figyelem előtt játékká, laboratóriummá.”
Ez Németh László, az állandóan kísérletező, az igazságot szenvedélylyel kutató, a terhet és a gondot munkával nemesítő, környezetét és lakóhelyét laboratóriummá alakító, a tudós pontosságával és az író művészi
megelevenítő képességével dolgozó ember. Kritikusai már többször felvetették, esszéiben ki az erősebb, a tudós-e vagy az író. Legutóbb is azt
mondta valaki, hogy betegségének aprólékos megfigyelése és tüzetes lejegyzése helyett írói tehetségét inkább művekben jelentkező gyümölcsöztetésére kellene fordítania. Egy másik kritikusa viszont azt állapította
meg, hogy az orvos–író észleletei a tudományt is gazdagítják és írói mivolta csak előnyére szolgál a tudományban biztosan mozgó Németh Lászlónak. A kérdést aligha lehet eldönteni, de nem is fontos, hogy helyüket a
tudományban is megálló irodalmi művek szerzőjében a kutató-e vagy a
művész az erősebb. Németh Lászlóban ez a két egymásnak látszatra ellentmondó alkat harmonikusan egyesül.
Az író könyvének előszavában nemcsak a kísérletezésről valló esszék
és tanulmányok közös jegyeit írja le, de néhány mondattal életét is, amely
talán a legtömörebb curriculum vitae. Ez így szól: „Az én írói pályám
nem tartozott a könnyebbek közé. Megnyertem egy nagy folyóirat pályázatát, s elmentem fogakat húzni. Mögöttem volt a »Gyász« kézirata, s
vézna elemista hátakon kellett bizonygatnom, hogy orvos vagyok. Esszé–
folyóiratom egy–egy kötete egyetemi kollégiumok sorát zárta dióhéjba, s
naponta négyszer egymás után kellett ugyanazt az egészségtan anyagot
polgárista fiúknak elmondani. Negyven éves múltam, amikor vállalhattam
végre, hogy családomat írói jövedelmemből tartsam el, s másfél év múlva
örülnöm kellett, hogy egy vidéki városban óraadósághoz jutottam. Amikor pedig az »Iszony« s legjobb drámáim mégis megmutatták, mi van
bennem, tíz év fordítói kényszermunkára ítéltettem, öt év alatt szinte
egyetlen sort sem írtam, hogy amikor megint könyveim jelenhetnek meg,
hanyatlásra ítélt, gyógyíthatatlan beteg legyek.”
József Attila curriculum vitae-jén kívül talán ez a legmegrázóbb önéletrajz. Ne vizsgáljuk, hogy abból, amit Németh László érez, hézagos
ismeretünk és hiányos tájékozottságunk alapján, mi bizonyul igaznak és
mi nem. Arról is tapintatlanság volna beszélni, hogy az író valóban gyógyíthatatlan beteg-e, vagy pedig csak annak érzi magát. Ezt mindenkép1094

pen Németh Lászlóra kell hagyni. Szavaiban helytelen volna kételkedni
és ha tapasztalataink, mind a múlt megpróbáltatásait, mind az író mai állapotát illetően el is térnek Németh László megállapításaitól, a mellőzöttség, a hajszoltság, a betegség érzése ugyanolyan tény, mint a kézzel fogható valóság. Rónay György kritikájában, Németh László iránti teljes és
őszinte tisztelettel, kétségbevonta, hogy Németh László sorsa valóban a
legnehezebb volt a nehéz években és azt sem igen helyeselte, hogy az író
betegsége ellen a betegség megfigyelésével és nem az egészséggel harcol.
Azt azonban Rónay György is elismerte, hogy semmi sem változtathat az
író valóságos érzésén és hajszoltsága, vagy betegsége kérdésében hasztalan a vita. Németh László üldözöttnek és betegnek érzi magát, függetlenül
attól, hogy ennek van–e alapja. Sokak szerint nincs. Mégis, alig van magyar író, aki körül a vita oly hosszú ideig lángolt volna, mint Németh
László körül és csak nagyon kevesen vannak, akik jogosabban érezhették
magukat üldözöttnek, hajszoltnak, körülkerített vadnak, mint ő. A magyar
irodalomnak azonban mérhetetlen előnyére vált, hogy Németh László
ebből a kevésbé sem irigylésre méltó állapotból nem a lemondásba és a
világtól való elfordulásba menekült, hanem az irodalomba és nagyértékű
művekben vallott életének megpróbáltatásairól. Talán ebben is segített
neki sajátosan egyedi alkata, vagy ahogyan ő nevezi, éber, mindig ugrásra
kész, a szó galileista értelmében vett tudós szelleme.
A tanulmánygyűjtemény négy nagy részre tagolódik. Az első Németh
Lászlót a szociográfust mutatja be. A másodikban a tanárral és pedagógussál találkozunk. A harmadikban a műfordító jelentkezik. És végül a
negyedikben az orvos, aki azonban nem másokat vizsgál, hanem önmagát. Önnőn betegségét úgy figyeli meg, mint valami kezébe kerülő tárgyat, vagy az iskolaorvos elé álló gyereket.
Az első rész Németh Lászlónak egyik korai nagyjelentőségű írása: A
Medve utcai polgári. Ebben egy budai polgári iskolát ír le, tudományos
alapossággal és szakszerűséggel. Az egyik legkoraibb szociográfiai írásunk ez. Azokban az években született, amikor Németh László egyes írótársai a magyar falvakat járták és a parasztság életéről tudósítottak. A
Medve utcai polgári egy fővárosi iskola leírása, de beleillik abba a műfajba, amelyet falukutató irodalomnak nevezünk. Az író az iskola történetén
kívül foglalkozik az épülettel, a tanulók származásával, környezetével,
családi viszonyaival, a szülők lakásával, foglalkozásával, a kispolgári
életforma jelenségeivel, aztán a serdülés, a növekedés, a jellem-alakulás
kérdéseivel és már a harmincas évek elején értelmiség-vizsgálatot tart,
olyasmit tehát, amely Nyugaton is csak a második világháború után ter1095

jedt el. A Medve-utcai polgárit vizsgáló és leíró szerző ebben is kísérletező hajlamát követi. Ö az iskolaorvosságot nem úgy fogta föl, mint kartársai, hanem lehetőségnek, amelyből igyekezett íróként és kutatóként is a
legtöbbet kiaknázni. Hogy milyen lehetőségeket kínál az iskolaorvosi
állás, azt éppen Németh László munkássága bizonyítja. Az iskolaorvos –
mint írja – törzslapokat állít ki, húsz-huszonkét rovattal. Évenként ezerötszázat. Kétszázötven órán át vizsgálja a gyerekeket. Méri őket, szívükre
teszi a hallgatócsövet, megvizsgálja fogaikat, rápillant meztelen lábukra,
belenéz szemükbe, koppint a hátukon. Németh László azonban ezt a foglalkozást sem tekintette írói szempontból haszontalannak. Az észleletekből, orvosi és szociográfusi megfigyelésekből olyan mű született, mint A
Medve utcai polgári. A írót a harmincas években azonban mindaz, amit
tett, nemcsak önnön lehetőségei szempontjából, hanem a minőség forradalma szempontjából is érdekelte. Mi volt ez a minőség forradalma? Ő
maga erről így vall: „A munkásnak nemcsak méltó bért kellene követelnie, hanem méltó munkát. Élet és munka nem lehet két különböző dolog:
lerobotolom a munkát, aztán megyek élni. A munka az élet, s jaj a társadalomnak, amely az emberek szenvedélyét átengedi a magánéletnek, ahelyett, hogy a minőség-munkán át maga szervezné meg. Lehet tömegmunkát csinálni és lehet minőségi munkát. Az embertől függ. Nem a foglalkozás gépies, mi magunk hajlunk a gépiességre.”
Németh László példát mutatott arra, hogyan lehet az életet a munkával,
a kenyérkereset kényszerét az egyéni szenvedéllyel és hajlammal összekötni. A gépies iskola-orvosi munkából minőségi munka lett azáltal, hogy
az orvosi vizsgálatokhoz társadalomkutatói igény kapcsolódott. Németh
Lászlónak az a társadalom az eszménye, amelyben még a fizikai munka is
értelmiségi funkcióvá válik és az egyéni hajlamok, szenvedélyek, vágyak
a munkában találnak érvényesülési területet. Ehhez azonban olyan társadalom kell, amilyen ma még nincs. Németh László szerint a munkást kétféleképpen lehet megkárosítani. Elvehetik tőle a munka értékét és elvehetik a munka örömét, ö éppen azt tartja különösnek és kárhozatosnak, hogy
az egyik megkárosítás ellen világmozgalom indult, a másik ellen pedig
még mindig nem támadt fel az emberiség, ö azonban, ha a társadalmat
ennek az igénynek a jegyében nem is változtathatta meg, önmagán kísérletezte ki az új értelmiségi társadalom lehetőségeit és esélyeit.
Ilyen kísérlet volt tanársága is, amelyben királyságot épített ki és a tudományok enciklopédiáját teremtette meg. Németh László nem önszántából ment el vidékre tanárnak. A sors kényszerítette arra, de ő ebben a
kényszerhelyzetben nem tespedt el és nem merült el a vidéki tétlenségben,
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hanem laboratóriummá alakította a tantermet és serdülő fiatalokon próbálgatta ki a pedagógus lehetőségeit. Az Óraadók királysága című fejezetben a tanügy rendezéséről szóló javaslatát, tanári tapasztalatait, biológiai, filozófiai és irodalomtörténeti tanítási módszereit, valamint egy nagy
összefoglaló, négy nagy tudományágat átfogó enciklopédia körvonalait
rajzolja meg. Az érzékeny lelkű író nem minden keserűség nélkül ment el
vidékre, hogy irodalmi sikerekkel a háta mögött gimnazistákat oktasson,
nem is rendes, hanem csak óraadó tanárként. „Most látszólag még lejjebb
süllyedtem: óraadó lettem – írja. Kezdő tanárok, 24 éves lányok és fiúk
hunyorítanak cinkosan oda: iparkodjék, pénz van a pénztárban. Mialatt
kortársaim egy évtizedet öregedtek, s mint miniszterek, képviselők, akadémikusok ülnek az ország csúcsán – engem hazám megifjított: ami ,az
ezredessel is csak álmában történik meg, hogy megint zászlós lehet, az
énvelem valóban megtörtént. S ne higyjük, hogy ez csak afféle pszeudo–
óraadóság! Ami az állapottal velejár – s ma még bőkezűbben mérik –, én
tetézve kaptam. A legfiatalabb óraadó sem hált hidegebb szobában, a
legmohóbb sem adott ebédjéért több magánórát! Szerzett jogaim vannak
hát, hogy mint egyenrangú intézzem szómat ehhez az ifjú rendhez, s mint
egykor iskolaorvos társaimnak, nekik is elmagyarázzam, milyen királyságot kaptak az óraadásban.”
Németh László pedagógiai elgondolásaival és javaslataival lehet vitatkozni. Vitatkoznak is nem kevesen. Az azonban kétségtelen, hogy pedagógus írótól nem igen kapott több serkentést és hasznosítható gondolatot,
mint éppen Németh Lászlótól. Bármihez nyúl is, az nyomban megtermékenyül, nincs olyan tantárgy, amelyről ne volna elgondolkoztató mondanivalója és megszívlelendő tapasztalata. Tanítási kísérleteiből okulhatnak
induló pedagógusok, de tapasztalt, öreg nevelők is. Leginkább talán az a
szenvedély és kutatói láz a legmegindítóbb, amellyel ismeretlen területek
meghódítására és kínálkozó lehetőségek kipróbálására indul. Az Iskola
Kakaskúton című írásában azt mondja, olyan tanítói szomjúság volt benne
közvetlenül a háború után, hogy ha a technológia oktatására kérték volna
meg, azt is vállalta volna. Egy leckével mindig diákjai előtt járt. Így tanított Kakaskúton néhány gyereket franciára, de nem a régi módszerrel és a
bevált hagyományokat követve, hanem kísérletként a latinból vezetve le a
francia szavakat, tehát a történelem munkáját követve, amely – mint írja –
a vulgár–latinból csinált franciát.
A kísérletező kedv tette elviselhetővé és emberivé azokat az éveket is,
amikor Németh Lászlónak sem a nyomtatás, sem a tanári katedra nem járt
ki. Ezek voltak a műfordítások évei, amelyeket ő gályarabságnak érzett,
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de a gálya–padból laboratóriumot szervezett. Körülbelül tíz évig a fordítás volt Németh László legfőbb és jó ideig egyetlen kenyérkereseti lehetősége. Nem a legrosszabb, ha figyelembe vesszük, mi mindenen kellett
íróknak, művészeknek, tudósoknak átmenniük, akiknek még ez a gályarabság is kivételezettségnek számított. A gályarabságból azonban a magyar műfordítói irodalom új gazdagodása és a megoldások új változatai
születtek. Németh László úgy fordított, hogy munkája közben a mesterség
új lehetőségeit is kikísérletezte és önnön tevékenységét, mint külső szemlélő, szakszerű vizsgálatnak vetette alá. A fordítás műhelytitkairól olyan
írói remekek tanúskodnak, mint az Arany János a fordító, Műfordító és
kiadó, A fordító jelentése, A magyar nyelv ereje és gyengéi, A szórendtől
a versig és A fordító plennitisze című írások. Tanul ezekből mindenki, aki
idegen nyelven írott művek magyar tolmácsolásával foglalkozik.
Sok vita támad akörül, helyes volt-e, hogy Németh László a nyilvánosság elé tárta betegségének részleteit. A Levelek a hipertóniáról című fejezet hat írást tartalmaz, 1955 és 1962 közötti időből, amelyek közül mindegyiknek az író betegsége a tárgya. Némely kritikus, elismerve ezeknek
az írásoknak művészi értékeit, azt tartja, hogy legfeljebb az, érintett személyt érdekli, de nem a nyilvánosságot. Mások viszont örvendetesnek
nevezik, hogy a kiadó nem sajnálta a húszezer példányt ezeknek az analíziseknek a közzétételére. Az író szerint „ ... egy emberi elme, amely megszokta, hogy a jelenségeket a maga félig tudományos, félig intuitív módján vizsgálja, a »kígyóval« szemben sem adja fel azt a magatartást, s
ugyanúgy néz szembe vele is, ahogy irodalmi alkotásokkal, történelmi
tüneményekkel vagy családi élete apró eseményeivel szokott. Ezt nem
azért teszi, mert azt hiszi, hogy az értelem létének legkülönb, legnemesebb része, amelyhez a legjobban s legtovább kell ragaszkodnia, vagy
hogy az a fölény, melyet így a betegséggel szemben szerez, azonos azzal
a bizonyos halálon aratott diadallal, amelyről az emberek annyit ábrándoznak. Nem, amit ő hisz, mindössze annyi, hogy az értelem hű, bevált
fegyver, amelyet a fontosabb dolgok oltalmában célszerű a végsőkig forgatni.”
A hipertóniáról, a vérnyomás–vizsgálatokról, az orvosi megfigyelésekről szóló közléseket némelyek úgy fogták fel, hogy Németh László arra
bíztatja olvasóit, vérnyomás–mérővel a kezükben küzdjenek a terjengő
kór ellen. Ez ellen ő maga tiltakozik a legjobban, amikor ezt írja: „ezzel a
könyvvel a világért sem akarom a magas vérnyomásban szenvedőket
vakmerő, öngyógyító kísérletekre bátorítani. A könyvből épp az derül ki,
hogy nagyon sokféle hipertónia van, a betegség majdnem hogy individuá1098

lis, s nem biztos, hogy ami az egyik eset kezelésében bevált, kellő biológiai ismeretek nélkül más, enyhébb vagy súlyosabb esetre alkalmazható”.
A vérnyomásnapló végén azonban az író mégis megállapítja, hogy ez a
betegség megelőzését, a hajlamosok kiszűrését is lehetővé teszi. Kár,
hogy nem kezdte el tíz–húsz évvel korábban – írja. Nincs jogunk Németh
Lászlónak ezt a véleményét kétségbe vonni vagy cáfolni. Ám az olvasó
érdeke inkább azt mondja, hogy írói alkotások a vérnyomásnaplónál sokkal több gyönyörűséget okoztak volna. A magyar irodalomnak mindenképpen javára szolgált volna, ha az alkotó fölébe kerekedik a betegnek –
állapította meg helyesen Németh László egyik kritikusa.
A kísérletező ember csaknem hatszáz oldala egy kimagasló írói életmű
dokumentuma és azt az érzést kelti az olvasóban, hogy a kísérletező ember életének hátralévő szakában is kísérletezni fog. Ebből feltehetően
újabb nagyszerű művek születnek.
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Thury Zoltán újrafelfedezése 388
Rejtő István: Thury Zoltán. Tanulmány. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1963, 419 oldal.
A magyarországi irodalomtörténeti kutatás előszeretettel fordul a Nyugatot megelőző időszak, a századvég és a századforduló társadalomkritikai
irodalmához. Csiky Gergely drámái, Tolnai Lajos és Iványi Ödön regényei, Ady Endre korai írásai az utóbbi két évtizedben nemcsak az irodalomtörténeti művekben, hanem az irodalmi köztudatban is az elmosódó
perifériákról a belterületek közelébe kerültek. Mindinkább tudatossá válik, hogy a szabadságharc és a Nyugat megindulása közötti időszak nem a
„nemzeti pihenés” és nem egyedül az epigonok kora volt a magyar irodalomban, hanem a kísérleteké és a keresésé is. A legtöbb próbálkozás számára nem hozott beteljesedést az idő, éspedig nem annyira a hivatalos
fórumok és a közvélemény értetlensége miatt, nem is egyedül az európai
méretű gazdasági és társadalmi átalakulások sodró ereje, az írók számára
is sokszor válságot jelentő financiális hatása miatt, hanem olyan esetlegességek következtében, mint a korai halál. Mikor már–már minden kész
volt az új megalkotására és befogadására, a Nyugat megjelenése előtti
évtizedben ígéretes írók sora hullott el tüdővészben vagy végzetes önakaratból. Iványi Ödön 34 éves, Justh Zsigmond 31, Papp Dániel 35, Thury
Zoltán 36 éves korában hal meg, és a nagy reményekre jogosító kritikus,
Péterfy Jenő nincs ötven éves, mikor 1899-ben öngyilkosságot követ el.
Életük és munkásságuk félbemaradt; ezért sikkadhattak el az irodalmunkban az idők teljességét jelentő 19. századi jeles elődök és a 20. századi
nagy utódok korszaka között.
Rejtő István Thury Zoltánról szóló monográfiájának egyik legfőbb érdeme maga a témaválasztás: egy feledésbe merült író újrafelfedezése.
Thury Zoltán egyike a századforduló nagy szellemi robbanása gyorsan
elégő szikráinak, a néhány évre fellobbanó tehetségeknek, kik erős, de
hamar elhaló hangon mint új Keresztelő Jánosok hirdették a náluk nagyobbak eljövetelét. A szociális szókimondásban Ady Endre, a paraszti
élet ábrázolásában Móricz Zsigmond, a kispolgárság bemutatásában Nagy
Lajos lépett arra az útra, melyet Thury Zoltán kezdett meg a magyar irodalomban. Ady Endre még debreceni újságíró korában, hat évvel Thury
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halála előtt azt írta róla: „minden impressziónk közt ott kísért, hiteget
bennünket az a remény, hogy Thuryból olyan író lesz, ki hivatva van szociális bajaink feltárására és megvilágítására, s aki irányt adhat elsekélyesedett színműirodalmunknak. Erős, meditáló fő, érző szív, éles szem és
valami pesszimizmussal árnyalt világnézet jellemzi Thuryt, a színműírót.”
A biztos és pontos ítéletű Osvát Ernő, kiről Fenyő Miksa azt írja Nyugat–
könyvében, „Ha rágondolok, nem fogyok ki a jelzőkből, gyakran a könynyekből sem”, így nyilatkozott Thury Zoltánról: „A megfigyelések mámorosai között egy, aki tisztán lát. Nem merül alá a részletek tengerében,
a habszerű hangulatok rangjában; a nagy vonásokat, a nagy szimptómákat, az idő nagy jeleit figyeli.. Igen, az időket, a mát és a mában a mai
embert mutatja Thury. Nem a léhát, nem a társaságbelit, de a szegényt, az
érzőt.”
Kortársai – és csak a kortársai – látták erejét; ők felfigyeltek szenvedélyes igazmondására, társadalomkritikájára, de mindez csak kezdete volt
az elismerésnek és küzdelemnek: Thury Zoltán, a drámaíró és novellista
nem érte meg a kibontakozást, a Nyugat megalapításával kezdődő nagy
irodalmi korszakot. Rejtő István is ebben az értelemben összegezi a rövid
író–élet tragédiáját: „Thury Zoltánnak nem adatott meg, hogy művészi
kezdeményezései virágba szökkenésének tanúja lehessen, és ő maga is
részt vehessen azokban az irodalmi csatározásokban, amelyeknek egyik
tudatos előhírnökeként vállalta az úttörők gyakori osztályrészét: a meg
nem értést és a mellőzést.”
Sem Schöpflin Aladár a 20. századról szóló művében, sem Szerb Antal
a Magyar Irodalomtörténetben nem írt róla; a Nyugatban 33 éves fennállása folyamán nem jelent meg róla méltatás és csak a Magyar Csillag
1943-as évfolyamában elevenítette fel egy cikk Thury Zoltán alakját – s
azt is az író lánya, Thury Zsuzsa írta. A kutatás sem foglalkozott működésével, nem gyűjtötték össze elszórtan megjelent tárcacikkeit és egyéb közleményeit, egyszóval eddig nem volt Thury–filológia.
Az előttünk fekvő monográfia, Rejtő István könyve – mint a borítólapon olvashatjuk – „egyszerre vállalkozik az életrajz és a pályakép megalkotására”. Ezt a megjegyzést feltehetőleg elismerésnek szánta a Szépirodalmi Kiadó, valójában azonban épp az a könyv egyik fogyatékossága,
hogy az élet- és alakrajzot elnyomja a művek ismertetésének egymásutánja. Pedig Thury Zoltán színes életű író, különös egyéniség volt, s ez a
különösség megérdemelte volna az odaadóbb ábrázolást, a művészi megörökítést, melyen keresztül az olvasóközönség bizonyára szívesebben és
nagyobb érdeklődéssel fogadná az irodalomtörténeti taglalásokat is.
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Thury Zoltán 1870-ben született Kolozsvárott. Eredetileg Köpe Zoltánnak hívták, a Thury nevet később vette fel. Apja korán elhunyt és ez
nagy anyagi nehézségeket okozott a családnak. Zoltánt ugyan gimnáziumba adták, de rögtön az első osztályt meg kellett ismételnie. Hiányzott
az apai szigor. Nem lett jó tanuló később sem, de szobatársait jól elszórakoztatta éjszakánkénti Shakespeare–előadásaival, Harmadikban is megbukott. A negyedik után átment polgáriba, onnét preparandiába, azaz tanítóképzőbe, de csak egy osztályt végzett el, a másodikat megszakította.
Ezzel végleg hátat fordított az iskolának: „Mily szerencsétlen nyomorult
ember lennék én, ha ott maradtam volna, s most tanító lennék” —írja
ötévvel később barátjának.
S mi lett belőle? – Színész. Vándorszínész. Elmondhatatlan nyomorban élt, gázsit nem, vagy csak ritkán kapott – igaz, szerepet is alig. Inkább
csak statisztált vagy kardalnok volt. Dicsőszentmártonban azt hitte, jobb
lesz Marosvásárhelyen, Marosvásárhelyen Désben volt minden reménye,
Désen Tordában – és így tovább, Zágontól Pestig váltogatva a színésztársulatokat. Mennyire illett rá is, amit Petőfi csaknem fél évszázaddal korábban írt saját vándorszínész–sorsáról:
Faluzgatánk jó s bal szerencse közt.
De a barátság végre megszakadt,
Mert én utáltam a nyegléskedést,
A sok 'utószor'–t, a görögtüzet,
S tudj' a manó, mily csábításokat.
A társaság is végre szétoszolt
Egymást érő bel- s külviszály miatt;
S én újra jártam széles e hazát,
Mígnem keblébe vett más társaság.
S mint Petőfi, Thury Zoltán is belátta egy idő múlva, hogy nem neki
való a színészet. Sok viszontagság után, betegen érkezett Turra, édesanyjához, hogy felépüljön és jóllakjon végre.
Már színészkedése idején megpróbálkozott az írással; egy–egy erdélyi
lap közölte karcolatait. A vándorszínészkedést vándorújságíróskodás követte. Zsurnaliszta pályafutását Kolozsvárott kezdte, majd átkerült Szegedre, onnét Pécsre. Ontotta a híreket, az „irodalmasított,, rendőrségi riportokat, színes rajzokat és tárcanovellákat. Pécsről Pestre, majd hirtelen
elhatározással Münchenbe költözött. Ekkor már a Fővárosi Lapok és a
Pesti Napló külső munkatársa volt. Münchenben Hollósy Simon művészkörében nyílik ki szeme nemcsak a festészet, hanem az emberi sorsok
iránt is. Számos érdekes alakot örökít meg elbeszéléseiben és egyre in1102

kább megtalálja sajátos témáját: a szociális problémákat. Válogatott novelláit 1894-ben két kötetben, Regénymesék és Tárcanovellák címmel
adják ki.
1895-ben éppoly hirtelen elhatározással utazott vissza Münchenből,
mint amilyen váratlanul két évvel korábban eltávozott Budapestről. Pár
hónap múlva megnősül, majd újabb elbeszélő köteteket ad ki és nagy feltűnést keltő drámákkal áll elő: A Katonák–kal és az Asszonyok–kal. Realista színműveivel pártokra osztja az ország közvéleményét. A Katonákat
a Vígszínház adja elő, de csak ötször. Nem mintha csekély lett volna az
érdeklődés, hanem mert annyira nagy volt. A magyar tisztikar tiltakozott
a darab ellen, mely szakított a léha garnizon–hangulatokkal. Thury megmutatta a fényes egyenruhák mögött az ürességet és a tragédiákat. Ezzel
nemcsak a társadalmi hazugságok leleplezését kezdte meg, hanem a csehovi és ibseni irodalmi szókimondás szellemét vitte egy hejehujás műfajba: a színműbe.
A sikerek kezdetén, fárasztó újságírói munkában, regény és drámatervekkel a fejében, de négy gyermekes családja természetes hatásaként néha már el-elidőzve a polgári nyugalomban, éri utól a végzetes betegség, a
tüdővész. 1905-ben Balatonlellén nyaralnak, mikor egy korsó hideg sör
után hevesen köhögni kezd. Az orvosok délre küldik. Abbáziában,
Meránban, Arcoban próbál üdülni. Eredménytelenül. Állapota nem javul.
Hét hónapi távollét után visszautazik Budapestre. Itt hal meg 1906-ban,
36 éves korában.
Thury Zoltán, ez a félig Petőfi-, félig Ady–életű író, Rejtő István tanulmányában nem válik élő alakká. Életrajzát épphogy csak jelzi; tulajdonságainak, szokásainak, tehát a jellemrajznak egyáltalán nem szentel
figyelmet. Vajmi keveset tud meg az olvasó arról, hogy milyen ember
volt Thury Zoltán.
Műveit viszont behatóan ismerteti a szerző. Ismerteti, de nem elemzi.
Témák szerint csoportosítja a novellákat; összeállítja, hogy melyek játszódnak paraszti, iparos vagy polgári környezetben, amelyeknek színhelye a város, melyeké a falu; beszél a kereseti és házassági problémák előfordulási arányáról, a befejezések és a címadás változatosságáról, de a
művészi formálás kérdését csak elvétve érinti. Tiszteletreméltó a szerző
realizmus–kereső szorgalma, a társadalomkritikai vonások és a szociális
együttérzés megnyilatkozásainak összegyűjtése Thury műveiben, de ennek párosulnia kellett volna annak megmutatásával, hogyan érvényesül
Thurynál a művészi igényesség. Az olvasó csak arról értesül Rejtő István
könyvéből, hogy miről írt Thury, de arról nem, hogy hogyan.
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A marxista esztétika egyik alapvető vonását véljük ebben felfedezni. A
marxista esztétika a mondanivaló, a téma, a tartalom nevében ítélkezik a
művész és az alkotás fölött, a forma szempontját pedig a háttérbe szorítja.
Ez azonban tág lehetőséget nyit a politikai aktualitás vagy a világnézeti
rokonszellem megnyilvánulásai alapján akár a középszerű művészek és
írók felmagasztalására is. Még Lukács Györgyöt is erre csábította saját
tartalmi esztétikája. Mint többek között Hans Magnus Enzensberger rámutatott, Lukácsnál Theodor Dreiser, Sinclar Lewis, Norman Mailer a
maradandó értékű modern szerzők minősítését kapják az efemernek és
dekadensnek minősített Kafkával, Gide-del, Proust-tal, Beckett-tel szemben. A pusztán tartalmi értékelés nem ad kellő esztétikai támaszt, és felkelti a kételyt, hogy vajon a rangra emelt író vagy művész több-e, mint
eszmetárs.
Sajnos ez a hátulütője Rejtő István monográfiájának is. Thury Zoltán
írói mondanivalójának túlhangsúlyozásával és a formai szempontok elnagyolásával azt a benyomást kelti, hogy Thury írói működése csak azért
érdemel felelevenítést, mert a milléniumi Magyarország bírálója, a szociális visszásságok leleplezője és a kisemberek védelmezője volt. Pedig
ettől még rossz író is lehetett volna. A téma és a szándék nemessége nem
specifikus írói erény. A szerzőnek azt kellett volna megmutatnia, hogy
ezek az erények Thurynál milyen művészi kvalitásokkal párosultak, mi
az, ami őt kiemeli a századvég hírlapíróinak és propagátorainak sorából.
Néhol, mint pl. a 307. oldalon, arról beszél, hogy Thury időnként visszakanyarodott régi témáihoz, korábbi felfogásaihoz, de – fűzi hozzá – „művészileg magasabb szinten”. Hogy azonban a korábbiaknak mi volt a fogyatékossága, s hogy mit jelentett a későbbi novellák magasabb szintje,
arra vonatkozóan nem kap magyarázatot az olvasó, s ezért az ilyen kijelentések a levegőben lógnak.
Rejtő István tartalmi értékeléssel tromfol rá a tárcanovella műfajproblémáinál felmerülő korabeli esztétikai aggályokra is. Ismerteti Gyulai Pál
felszólalásait a tárcarovatokban megjelenő karcolatokkal kapcsolatban,
melyekben a „harcos kis úr” szóvá tette az írók felületességét, a köznapi
reflexiókban való megragadást, kifogásolta a kétes becsű komikumokat, a
sekélyes ízlés megnyilvánulásait, a sántító kidolgozást. „Ez a makacs ellenkezés mutatja leginkább, hogy Gyulai már mennyire eltávolodott az
irodalmi élet valóságától” – jegyzi meg Rejtő István. Gyulai magatartását
kifogásolja, holott aligha lehetséges esztétikai igényű kritika, mely menlevelet ad az írók felületességének, a sekélyes ízlésnek, kidolgozatlanságnak, tehát mindannak, amit Gyulai a tárcanovellák gyakori hibájának tar1104

tott. Nem a csökönyös konzervativizmus szólalt meg Gyulaiban, mint ezt
Rejtő István el szeretné hitetni, hanem a művészi ideálok és elvek betartásának követelése. Ha Rejtő István úgy véli, hogy ezeket az elveket saját
haladó szelleméből kifolyólag meg kell tagadnia, nem a konzervativizmussal, hanem az irodalommal és a művészettel fogja szembentalálni
magát. Ám tegye, de miért sodorja magával egy régi író emlékét? Thury
Zoltánnak ugyanis nincs szüksége arra, hogy a művészi színvonalat követelő Gyulai Pállal szemben megvédjék. Érdemei nemcsak szociális és
politikai természetűek, hanem irodalmiak is. Nem azt kellett volna Rejtő
Istvánnak mondania, hogy a tárcaírók ugyan felületesek voltak, de a szociális haladást képviselték, hanem meg kellett volna mutatnia, hogy a
tárcanovellát hogyan emelték művészi rangra. Vagyis nem az esztétikai
szempontokat kellett volna visszautasítania, hanem azt kellett volna igazolnia, hogy Thury Zoltán ezeknek eleget tett, tehát hogy rá nem vonatkozott Gyulai bírálata.
Rejtő István tanulmánya annak az alaptalan gyanúnak ad tápot, hogy
Thury Zoltán csupán szociális és politikai beállítottságával érdemelte ki a
mai irodalomtörténeti kutatás figyelmét. Ez azért is félrevezető, mert Thurytól mi sem állott távolabb, mint a harcos ideológia és a politika szolgálata. Részvéttel mutatta be az emberek szenvedését és az igazságot kereste
minden vonatkozásban, szenvedélyesen, program és pártpolitikai kötöttség nélkül. De azért sem kielégítő a társadalmi és politikai szempontok
túlhangsúlyozása, mert Thuryt ez nem emeli fel a gyorsan enyésző aktualitások fölé – bár Rejtő István tanulmányának nyilvánvalóan ilyen szándéka is van –, hanem visszahelyezi azokba. Végeredményben tehát nem
azt magyarázza meg, miért kell Thuryt olvasni, miért kell foglalkozni
vele, hanem azt, hogy miért feledkeztek meg róla olyan hamar.
Rejtő István művét mégis elismerést érdemlő vállalkozásnak tekintjük.
Nagy értékű filológiai munkát végzett, s ha monográfiájának egyes tendenciáival nem is értünk egyet, a további Thury–kutatás jelentős indítékának, vitaalapjának és forrásának tartjuk.
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MARTON LÁSZLÓ
Hubay Miklós színművei 389
Hubay Miklós: Hősökkel és hősök nélkül. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1964, 521 lap.
Hét színművet találunk Hubay Miklós gyűjteményes kötetében: 1942–es
keltezésű az első, 1963-as a hetedik. Hozzájuk számíthatjuk a másik hármat is, amelyet a szerző nem foglalt a kötetbe s így huszonhárom év írói
munkássága összesen tíz darabot kínál. A szám sok is, kevés is, körülményektől és egyéni habitustól váltakozóan. Lope de Vega ugyanennyi idő
alatt három–négyszázat vetett papírra, Csehov, ha csak egész estét betöltő
műveit vesszük figyelembe, ötöt.
Hubay termése, a magyar színpad viszonyai között, számra súlyos.
Íme, egy szerző, mondhatnánk, akit a forgandó, de a magyar drámához
mindenképpen mostoha szerencse kísérletének magányossága, játékstílusunk elmaradottsága nem tántorít el az önkifejezésnek ettől a bonyolult,
nagy apparátust igénylő formájától. És ha így dicsérjük Hubayt, nyugodtan folytathatjuk: íme, egy szerző, aki noha alkut keres és nyilvánvaló
engedmények árán jut színpadra, nem vállalkozik a hatalom sugallta
házifeladatok egyszerű elvégzésére és ugyanakkor az elmaradottságban
tartott, nem ritkán nyíltan filiszteus budapesti közönség gusztusának sem
udvarol feltűnően.
Ennyit tehát általában a magatartás dicséretére. A nem, vagy csak embrióformában létező magyar drámát tekintve ez nem kevés. Lássuk most
Hubay kötetében azokat a drámákat, melyek magyarázat nélkül, szerzőjük
és környezetének apológiája híján is megállnak: könyvben és színpadon.
A legelső a címadó: Hősök nélkül. Hazájáért aggódó, a roskatag és
romlott, házára csóvát vető fiatalember munkája. 1942–68 dátuma ellenére az ötvenes évek végén dühöngő angol fiatalemberek munkáit idézi.
Hubay a maga idejében persze sokkal közelebbről és fenyegetőbbnek
érezte a veszélyt: színpadán is hevesebbek a szenvedélyek, nagyobb a tét.
S ugyanakkor több nosztalgia is él benne a lakók iránt, akiket az omló ház
minden bizonnyal maga alá temet.
Tragédiának indul Isóf János és a budai villa története – ennek is jelzi a
kötet gyűjtőcíme —de igazság szerint tragikomédiának kell neveznünk: a
második jelző csak írója érdemén öregbít. A fiatal Hubay Miklós tudta,
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hogy kora hőseinek – jobbanmondva elfulladó félhőseinek – kezébe
berozsdált, vagy félrehordó pisztoly illik, olyasfajta, amelyet Ványa bácsi
tart kezében. Ez a színpadi understatement a polgári–társalgási darab
konvenciói szerint ugyan, de kétségtelenül értéket teremt. Bátor vállalkozás volt a Hősök nélkül: mélyrelátó, hőseihez kíméletlen szerzőt ígért,
olyan embert mutatott, aki a népi–radikálisok és a későbbi mártír írók
oldalán felkészülve várja a virradatot a nácizmus éjszakájából.
A kötetben sorrakövetkező Hubay darab dátuma: 1957. Mintha az induló író életéből kiesett volna tizenöt esztendő, mintha időközben bemutatott darabjairól, melyek természetszerint ideillettek volna, legszívesebben maga se venne tudomást. Az Egy magyar nyarának és az István napjáénak figurái pedig mind a Hősök nélküliből származnak. Ők nem sokat
változtak: a történés időpontja sem, a díszlet is alig. A változás teremtőjükben történt. Hogy milyen jellegű, jóval későbben, 1963-ban így fogalmazza meg: „Az én ifjúságom romantikus lehetősége legföljebb annyi
volt, hogy valami tévedésből lecsukatnak. Mintha egy javítóintézetben
töltöttem volna a legszebb éveimet. A baj az, hogy most is csak azt lesi
mindenki: aha, ez az a rossz generáció, vajon mi van a füle mögött.”
Hubay hajdani heves nemje után gyorsan határozott igent kívánt mondani. Régi anyagába új és bizony silány szálakat szőtt; ezért választotta a
két évtizeden tűnődő marcangoló önbírálat kíséretében az utólagos hallgatást.
Távol áll tőlem, hogy egy jeles tehetségű és lelke mélyén tisztességes
ember tévedését, melynél mérhetetlenül súlyosabbak akadtak abban az
időben, kaján szándékkal idézzem fejére. De meggyőződésem, hogy ha
Hubay első drámájának nem akad valamirevaló folytatása, ha a Hősök
nélkül adósságát ma is elevennek érezzük, ennek oka nem az alkotóerő
kiapadása. Hubay, ha a sikeres dráma feltételének egyedül a színpadi jellemzés eszközeinek gazdagságát tartjuk, ugyanolyan lehetőségek előtt áll,
mint negyedszázaddal ezelőtt.
Bizonyítékként elég a Berlioz és gyermekkori szerelmének aggkori találkozásáról szóló Ők tudják mi a szerelem című egyfelvonásosát elolvasni. Annyi természetes báj, igaz és drámailag arányos szenvedély, bölcsesség, eredeti humor zsúfolódik a hatvan egynéhány percbe, hogy ha nem a
kötetben látjuk, ismeretlen francia vagy olasz drámaíró művére gyanakodtunk volna – Anouilh vagy Pirandello szabású egyéniségre. Berlioz néhány mondata is meggyőz Hubay dialógusának erejéről:
„Kinek van joga az én fájdalmaimra és reményeimre azt mondani,
hogy nem normális? A franciákat én tanítottam meg rá, hogy merjenek
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őrültek lenni. Hány rozsdás láncot tépett le magáról az emberiség az én
egetvívó muzsikám hallatára! Ó, nemcsak zenekart, kihúzott kardommal
forradalmakat vezényeltem, hogy a királyok térdreestek a Tuilériák erkélyén, és a Rákóczi–indulómmal egy nemzetet, igen egy nemzetet ráztam
föl a Duna partjain …”
A kötet többi darabját, csakúgy, mint a fel nem vetteket, nagy távolság
választja el a kettőtől, melyről érdemben szóltam. Hubay az eredetére és
mai állapotára nézve egyaránt polgári dráma mellé szegődött: a szalonba
korlátozott, párbeszédeken forduló cselekményt kísérelte meg aztán szocialistának vélt köntösbe öltöztetni. Amikor a kísérlet csődje világméretekben is nyilvánossá vált, fejveszetten próbált a legkülönbözőbb stílusirányokba menekülni: tehetségét lealázó eredménnyel.
A musical műfaját Kelet–Európában évtizeddel nyugati sikerei után
fedezték fel—nagy garral kijelentve, hogy majd megújítják s megnemesítik. Az igazság az, hogy ennek oly kevéssé volt szüksége kutyabőrre, mint
divatos pesti mondás szerint a lónak mozijegyre! A My fair Lady operettesített változata azért élvezetes, mert Shaw helyzeteinek finomságát keringővé vulgarizálták – ugyanez Shaw személyes átdolgozásában elviselhetetlen lett volna, amint arcpirítóan bárgyú az Egy szerelem három éjszakáján-nak Radnótis–Brechtes–Eisemann Mihályos keveréke! A C'est
la guerre című operalibrettó se járt jobban – jellemző, hogy éppen az a
francia kritika csapta agyon egyhangúan, amelynek Budapesten szánták.
A kétszemélyes, bravúrdarabnak szánt Késdobálók közhelyeivel unalmat vált ki az olvasóból; a Szüless újra kedves részvétet – hogyan botlik
Hubay ötvenéves kacatokba, amikor a modernséget keresi, az utolsó
Csend az ajtó mögött pedig kétséget, hogy a klasszikus építmény elbírjae, amit a szerző ráépített.
A hét színmű végülis csak arról tanúskodik, hogy a magyar drámairodalom hajdani esélyese súlyos válságban leledzik. Ne tulajdonítsunk magunknak annyi bölcsességet, hogy eldöntsük, mi biztat inkább kilábolással: a nyomtatott leszámolás a múlttal, amit Hubay választott, vagy a
hosszas, töprengő hallgatás.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Eszmék nyomában 390
Eszmék nyomában, Hollandiai Mikes Kelemen Kör, 1965, 248 lap.
A csinos kiállítású könyv kilenc tanulmányt tartalmaz. Tulajdonképpen
nem tanulmánynak íródtak, hanem előadásként hangzottak el a Mikes
Kelemen Kör tanulmányi hetein.
Hollandiában 1959 májusában rendezték az első tanulmányi hetet. Bíztató volt a kezdet és még biztatóbb a folytatás. Legelőször Doorn városában, majd Leidenben, az utóbbi őszökön pedig egy Maastricht melletti
kastélyban gyűltek össze hatvanan-hetvenen. Egy hét műsorában átlag tíz
előadás, vitasorozat, egyikét szerzői est, egésznapos kirándulás és zenei
est kapott helyet. A Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Hetein hűvös, tárgyilagos a stílus. Ezt a mértéktartást az újonnan betoppanó hallgató mindjárt megérzi. Ezt tartják legérdemesebb eredményüknek. Hogyan alakult
ki ez a szellem?
A tárgyválasztás, a feldolgozási módszer és a nemzedéki alkat következménye. A nézetek hitelességét az a fajta ember, aki itt előadást tartott
vagy előadást hallgatott, elsősorban önmaga előtt akarja tisztázni. A Tanulmányi Heteken a marxizmusnak, a nacionalizmusnak, a kereszténységnek és a humanizmusnak az emberre, társadalomra és művészi alkotásra gyakorolt hatásával foglalkoztak. Az eredményesség lemérhető ezen
a most kötetbe foglalt kilenc előadáson is.
A kilenc tanulmány az összefogó gondolatok ellenére sokrétű témaválasztásában. Ezért engedtessék meg nekem, hogy a kötet sorrendjét kövessem, ahelyett, hogy egyeseket kiemelnék közülük. Úgy látom, az antológia szerkesztője – Németh Sándor – sem próbált másféle rendet csinálni, minthogy ÁBC-rendbe szedte az előadókat. így az előszó után
Borbándi Gyula viszonylag rövid előadását olvashatjuk Humanizmus ás a
nemzeti kisebbségek címmel. Borbándi Gyula 1963 szeptember elején,
tehát azon az őszön beszélt a szép régi holland kastély hangulatos szalonjában a nemzetiségi kisebbségekről, amikor a Tanulmányi Hét összefogó
gondolata a humanizmus volt. A humanizmus és a nemzeti kisebbségek
fogalma azonban összeegyeztethető, hiszen ott, ahol emberi méltóságot
hirdető világszemléletről van szó, helyénvaló említést tenni az emberiességnek afféle próbájáról is: egyenlő értékűnek fogadom–e el azt, aki más
390
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hagyományok és beidegzettségek neveltje. Borbándi Gyula a marxizmusnak az emberiességről vallott tételéből indult ki és megvizsgálja, megvalósult–e a nemzeti egyenjogúság olyan országokban, ahol a hatalom azok
kezében van, akik a humanizmus igazi letéteményesének nevezik magukat. A második világháború éveitől részletesen vizsgálta meg az előadó a
kisebbségvédelmi intézkedéseket, a kialakult helyzet felmérésére Jászi
Oszkár és Bibó István mércéjét alkalmazta és ezután állapította meg, hogy
súlyos hiányosságok vannak, szorongásra és aggodalomra jogot adó a
helyzet például Erdélyben.
Borbándi Gyula meglehetősen aktualizált tanulmánya után egy egészen
más jellegű következik. Cs. Szabó László Ó, te aranygond, fénylő zaklatás címmel elmondott, Shakespeare politikájáról szóló előadása. Az angol
drámaíró születésének négyszázadik évfordulója alkalmából Shakespeare
korára emlékezett Cs. Szabó László. Előadása pompás kerek egységbe
foglalt esszé, alapos kutatás gyümölcse.
Politika és irodalomtörténet után filozófia következik a Mikes Kelemen Kör antológiájában. Hanák Tibor Becsben élő filozófus sok új gondolatot felvető előadása, a Humanizmus és humanitás. Az előadó a humanizmus – e világvallás – filozófiatörténetét mondotta el bevezetőül. Ezután megvizsgálta, hogyan viszonyul korunk egy ilyen köztiszteletben
álló eszméhez. Megállapítja, hogy a hagyományos tér- és időelképzelések
kiszorultak a tudományból és ezáltal a tudományos evidenciák, gondolkodási elvek állandósága és érvénye kérdésessé vált. Megingott a történelmi racionalitás hite; a történelem teológiája. A jelen keretek között –
Hanák Tibor szerint – tehát nincs lehetőség, hogy a belső
ellentmondásmentesség és igazolhatóság szempontjából akárcsak egyikét
is megvizsgáljuk a korunkban uralkodó világnézeteknek. Ha a humanizmusnak van még vonzóereje, az annak tulajdonítható, hogy az emberek
nem írott malasztot, hanem létük hathatós megbecsülését várják el tőle.
Hanák minden részletre kiterjedőleg kutatja a humanizmus érték-jellegét
és arra a következtetésre jut, hogy a problémák ellenére a történelmi humanizmus értékeit becsülni kell, hiszen ezek jegyében jött létre az európai
kultúra. A humanizmus azonban sokszor ideológiák közé keveredett és
könnyen népszerűtlenné válható világnézeti értelmezést kaphat, önmaga
is ideológiai formát igyekszik ölteni és ezzel könnyen antihumánussá
válhatik. Ebből az a kivezető út – mondja Hanák Tibor –, hogy a humanizmus elvét magára a humanizmusra is alkalmazni kell.
Az esztéta szólal meg ezután. A kötetben Karátson Endre fiatal párizsi
irodalomtörténész A homo aesteticus a homo morális ellen című előadása
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a következő. Tulajdonképpen a „franciás” Kosztolányiról beszél. A mai
magyar irodalomtörténészek megállapításaiból indul ki, a ráaggatott liberális burzsoá jelző értelmét próbálja megfejteni, majd Kosztolányi esztétikai nézeteit vizsgálja, amelyekből idővel a homo aesteticus sajátos,
Karátson szerint irodalmunkban mindaddig példátlan magatartása kinőtt.
A fiatal esztéta példásan használja ki azt a lehetőségét, hogy a kényszerű
körülmények 1956 végén Párizsig sodorták, ahol a francia irodalmat alaposan megismerhette. E tudás birtokában vizsgálja Kosztolányi francia
kapcsolatait.
Egy másik fiatal magyar irodalomtörténész és esztéta – mellesleg költő
is – Hollandiában, pontosabban Amsterdamban él és francia irodalmat
tanít az ottani egyetemen. Ez Kibédi Varga Áron, aki Egy világ mesgyéjén
címmel a barokk irodalomról és a barokk világnézetről beszélt az egyik
őszi találkozón. A téma most elég aktuális Magyarországon is, Nyugaton
is. Kibédi megállapítja, hogy a barokk irodalommal annak is érdemes
foglalkoznia, aki a költészet lényegének örök problémáira keres választ.
Hogy milyen sokrétű az antológia, arra mutat, hogy a közvetlen ezután
következő tanulmány Márton László Zsidó sors, zsidó kérdés a háború
utáni Magyarországon című munkája. Bibó István 1948-ban feltűnést
keltő tanulmányának rója le tiszteletét ez az eszmefuttatás, majd pedig
továbbfejleszti lényegesebb gondolatait. Márton László a zsidók érzelmeinek skálájából legfontosabb motívumként a kiszolgáltatottságot említi,
mert szerinte ez volt a legelevenebb, ez hatott a legtovább és a legsúlyosabb következményekkel. Az előadó a legkíméletlenebb tárgyilagosságra
törekedett. Ha Bibó a legkritikusabb évben szigorúan megállapította a
magyar nem–zsidók felelősségét azért, ami történt, Márton László önnönmagával szemben elkövetett bűneit tárja fel őszintén. Rendkívül érdekes tanulmányának az a része, ahol a fasiszta alkatú zsidóknak a Rákosi–
rendszerben játszott szerepéről beszél.
A hollandiai Mikes Kelemen Kör tanulmányi hetein elhangzott előadások válogatott antológiája következőnek Nyéki Lajos Egy nemzetnevelő
útja című esszéjét tartalmazza. Németh Lászlóról van szó benne, valamint
arról az állapotról, amelyet Nyéki az 56 utáni kiegyezésnek nevez. 1962ben hangzott el az előadás és annak idején számos hozzászóló provokatívnak, sőt „ügyvédi vád- és védőbeszédnek” minősítette. Pedig Nyéki
nem ingerelni akarta Németh László híveit. Nem is az író szándékaival
foglalkozik. Azt vizsgálja meg, hogy Németh László, aki immár 30 év óta
egyik legnagyobb hatású közíró, hogyan hat. Felveti a kérdést, nem tartozik-e Németh László is – saját Tolsztojt jellemző szavaival élve – a „ve1111

szélyes nagy emberek” csoportjába. Megállapítja végül – alapos elemzés
után –, hogy Németh László a nemzet egyik legnagyobb nevelője és azok
is tanulni kénytelenek tőle, akik koncepciójával sorozatosan nem értenek
egyet. De előzőleg nem mulasztja el leplezetlenül felsorakoztatni mindazt, amit Németh művében tévedésnek érez.
Ez az előadás annak idején rendkívül élénk vitát váltott ki. Nem kevésbé volt problematikus Péter László londoni egyetemi előadó tanulmánya, amelyet szintén leközöl most az Eszmék nyomában című kötet szerkesztője. Péter László a magyar nacionalizmusról beszélt. A volt oxfordi
diák a híres egyetem előadói stílusát követte. Bevezetőül három tételt
jelölt meg, nevezetesen azt, hogy a) az emberiség nemzetekből áll; b) a
nemzet ismérvei megállapíthatók; c) csak az az állam legitim, amely a
nemzeti szuverenitást fejezi ki. E tételek történelmét ismertette számos
tanulságot levonva, majd rátért a magyar nacionalizmusra, összefoglalta
továbbá a magyar nacionalista doktrína tételeit, majd vázlatosan megkísérelte a nacionalizmus jelentőségének a felmérését a magyar politikai életben. Megállapította, hogy a magyar nacionalizmus nagyon nagy mértékben alárendelte a belpolitikát a külpolitikának, ugyanakkor pedig a magyar glóbusznak a külvilággal érintkező pontjain a legfurcsább legendákkal és mítoszokkal népesítette be a modern magyar történelmet. Ezek az
élmények Péter László szerint politikai tudatunknak bizonyos fokig ma is
részei.
Kiegészítésül az előadó az akkor aktuális Molnár Erik vitát ismertette
és elemezte.
Végül Szabó Zoltán Emberség és reform című tanulmányát közli a kötet. Az előadás napjaiban volt Eötvös József báró születésének az.50. évfordulója. Eötvös jelentőségének méltatásán kívül Szabó Zoltán azt is
megvizsgálta, milyen gyakorlati tanulságai vannak a reformkori tájékozódásnak.
Reméljük, a hollandiai Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Hetein még
számos olyan előadás fog elhangzani, amely méltó lesz a kinyomtatásra.
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NYÉKI LAJOS
Vér, réz, kadmium, kobalt 391
László Nagy: Katanga; Edition Rencotre, 1965.
Megvallom, mindig öröm fog el, ha a Quartier Latin könyv–
dzsungelében, a kirakatok előtt bámészkodva egy–egy Zoltánon, Tiboron,
Györgyön akad meg a szemem. Az öröm aztán büszkeséggé változik, ha a
könyvet lapozgatva kiderül, hogy azok is fel kell figyeljenek rá, akiknek
az idézett keresztnevek legfeljebb kuriózumok. Az Új Látóhatár olvasói
által is jól ismert Nagy László könyve ez utóbbiak közé tartozik.
A könyv két különálló részre tagolódik. Az elsőben – in medias res – a
szerző a közelmúlt eseményeit pergeti le, rendkívüli ügyességgel váltogatva az élményeit frissiben leíró riporter és az események mélyebb öszszefüggéseit feltáró tanulmányíró eszközeit. – Dicséretes szerénységgel,
krónikásnak nevezi magát, aki azt a célt tűzte maga elé, hogy „a lehető
léghívebben beszámoljon Afrika fejlődésének egyetlen, szükségképpen
korlátozott szakaszáról”. Idézi Bustin professzor szavait: „Aki ma Afrikáról ír, olyan pillanatnyi valóságot ír le, amelynek már nincsen köze a tegnaphoz, s amelyet a holnap fel fog borítani.”
Nagy László egy pillanatra sem feledkezik meg az idézetben rejlő figyelmeztetésről, s így nemcsak a hibás általánosításokat kerüli el, hanem
attól a rendkívül gyakori tévedéstől is óvakodik, hogy európai kategóriák
szemellenzőivel nézze az afrikai eseményeket. Ennek a valóban reális
nézőpontnak a kialakításában nyilván származása is segítségére volt. Miután olyan ország küldötte, amelynek a kapitalista gyarmatosításban sohasem volt szerepe, nemcsak faji előítéletektől mentes, de a volt gyarmatosítók bűntudatától is.
Az Union Miniére szerepét és múltját történelmi perspektívába állítva
rajzolja meg Nagy László. Ma már alig hihető: a társaság brüsszeli személyzete 1906-ban egyetlen nyugalmazott lovassági tisztből állt, első
mérnökei 1000 frankot kaptak a bicikli, a 100 töltény és a Mauser–puska
mellé.
Alig ötven év alatt a cég a világ legjelentősebb vállalatai közé emelkedett. Ami pedig a kizsákmányolást illeti, az Union Miniére Katanga természeti kincseit mindössze 1 %-ban zsákmányolta ki, a többi 99 % feltárásra vár … S tegyük mindjárt hozza, a felszabadult és egyesült Kongó
391
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egyelőre nem rendelkezik sem tőkével, sem megfelelő számú szakemberrel, hogy a megkezdett munkát önállóan folytathassa.
S mivel önzetlen humanistáknak nincsen módjuk ezen a helyzeten változtatni, ez a mesterségesen kiszakított földterület, amelyet nem kevésbé
mesterségesen kapcsoltak egy Kongó nevezetű mesterséges államhoz, ma
nemzetközi és egyáltalán nem önzetlen politikai és gazdasági spekulációk
vadászterülete. Mint annyi más nemrégiben „dekolonizált” ország. Anynyiban Katanga sorsa mégis egyedülálló, hogy a világ réz–termelésének 8
%-át itt bányásszák (egyedül Lubumbashiból százezer tonna 98,5 – 99 %–
os tisztaságú érc kerül évente forgalomba). De mindez semmi a kobalthoz
képest, amellyel hetven százalékban Katanga látja el a világpiacot. Nagy
László szellemesen jegyzi meg, hogy: „úgy látszik, mintha a föld mélye
(Katangában) 'lépést tartana' korunk fejlődésével, szükségleteivel. Uránium kerestetik az első atombomba gyártásához? Katanga szállítja az Egyesült Államoknak. Germaniumra, vagy egyéb nemes fémre van szükség
szuperszonikus repülőgépek, interkontinentális rakéták, műbolygók készítéséhez? Mi sem természetesebb, hogy ismét és mindig Katanga nyújtja
bőkezűen ezeket a kincseket”.
Nem nehéz belátni, hogy ilyen elképesztő értékekhez csak nagyvonalú
vállalkozások méltóak. S e tekintetben az Union Miniére–t nem érheti
vád. Mivel érdekei megkövetelték, nem takarékoskodott szociális intézményekkel és juttatásokkal: kórházakat, modern és egészséges lakótelepeket létesített, napi négyezer kalóriát tartalmazó táplálékot biztosít a felszíni, négyezernyolcszázat a földalatti dolgozóknak, nyolcszáz iskolát
rendezett be, kidolgozta az üzemi feleség–szerzés rendszerét is, hogy fiatal munkásait helyhez kösse. Jellemző a recesszió megszűnését követő
általános visszaesésre, hogy a vállalat iskoláiban tanulók száma 24.188–
ról 18.500–ra zuhant.
Nagy László, jóllehet elismeri az Union Miniére által elért eredményeket, (amelyeket egyébként nem egy magát szocialistának nevező állam is
megirigyelhetne —Európában), megjegyzi, hogy ezek a vívmányok végeredményben tarthatatlan állapotot takarnak, egy olyan alsóbbrendű fejlődési fok járulékai, amelyet az afrikai népeknek ki kell nőniök. Nagy László – több szakértő (Ruytinx, Mannoni, Tempels) nyomán – paternalizmus–nak nevezi a katangai rendszert. Mi ennek a politikai technikának az
alapszabálya? Nagyot idézve: „Teljesen szabad vagy, azzal a feltétellel,
hogy úgy viselkedsz, ahogy én látom jónak”.
A szerző nagyon helyesen látja azonban, hogy a paternalizmus, a „feltételes szabadság” rendje nem egyedülálló afrikai képződmény, nem írha1114

tó kizárólagosan a kapitalista gyarmatosítók számlájára. Lényegében hasonló függőségben élnek ma európai népek is. „A paternalizmus – állapítja meg Nagy László –, miként a bolsevizmus, nem tűr meg semilyen véleményt, semmi nemű politikai emancipációt; a rendszer célját, mindkét
esetben, felülről határozzák meg ... a kolonizáló ítélkezik a kolonizált
helyében. Épp ezért minden anyagi vagy erkölcsi előny engedmény, ha
éppen nem: parancs formájában jelentkezik. De hogy a gépezet hatékony
legyen, magatólérthetőleg ki kell zárni belőle a kolonizált tevékeny részvételét, tehát meg kell akadályozni politikai struktúrák képződését. Ezért
van az, hogy a belga paternalisták – szakasztott úgy, mint a kommunista
ideológusok – állandóan hangoztatják: mennyire ésszerűtlen, sőt a nép
igazi érdekeivel ellentétben álló minden politikai követelés, mert hiszen
az emberek sorsával nagylelkűen (központilag) törődnek, s így nem szenvedhetnek szükséget semmiben'”.
A kongói vezetőrétegek tudják, a paternalizmust fel kell számolni; de
korántsem bizonyos, hogy azok a megoldások, amelyeket jobbról-balról
ajánlanak, jobbak lesznek a mai állapotoknál. De voltaképpen a katangai
paternalista paradicsom is a múlté már. Csombé és társai hiába védelmezték annak ideién ennek a természet-áldotta földdarabnak kiváltságos helyzetét. Katanga feláldoztatott Kongó oltárán. Tragikus viszont – mint Nagy
László alapos elemzésekkel bizonyítja –, hogy Kongó, mint állam, a magukat összetartozónak valló emberek gazdasági és szellemi közössége
formájában, egyelőre csak a szellemi elit fejében létezik. Az egyenlet elméletileg szépen hangzik: felemelni az egész Kongót a felszippantott
Katanga gazdagsága segítségével. De hogyan? Nagy László – ideológiai
elfogultság nélkül – a maga bonyolultságában írja le az egyenlet megoldásának gyakorlati módozatait. Felméri a belgák reményeit és hibáit, az
Egyesült Nemzetek sikereit és baklövéseit, hihető, emberi arculatú szereplőkként mutat be olyan alakokat (Csombé, Kaszavubu, Mobutu), akiket a különféle propaganda intézmények sorozatos fehérítő és feketítő
akciók során teljesen kiforgattak mivoltukból.
Valószínűleg sokakat meglep az a tény is, hogy a fehérek ellen fordulás egyik leghathatósabb ideológiai eszközét a kereszténység egyenlőség–
tana szolgáltatta Afrikában. A fekete káderek nagy része egyházi iskolák
növendéke, sőt: volt papnövendék; az Egyház – ne keressük most, milyen
szándékkal – messze megelőzte a bennszülöttek szellemi felemelésében a
világiakat. (Az első kongói világi diplomás 1956-ban hagyta el a lőveni
egyetemet, ugyanakkor már 600 fekete katolikus pap működött, az elsőt
1917-ben szentelték fel ...).
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Az „Atlas des Voyages” című gyűjteményben megjelent kötet kiállítása, képanyaga, művészi tördelése révén is figyelmetkeltő alkotás, és Nagy
Lászlónak nemcsak írói, de fotóriporteri kvalitásait is bizonyítja.
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VARGA JÓZSEF
Ausztria és a közös piac 392
Amikor Európában kialakult a két nagy gazdasági közösség, az Európai
Közös Piac és az Európai Szabadkereskedelmi Szervezet, az EFTA,
Ausztria a lazább felépítésű EFTÁ-hoz csatlakozott, illetve annak létrehozásában alapító tagként vett részt. Amiért nem a közös piacot választotta,
annak több oka volt. A leglényegesebb az, hogy Ausztria igyekezett semlegesség! státusához ragaszkodni, nem akarta a Szovjetunióhoz fűződő
viszonyát túlságosan megterhelni. Az elhatározásban szerepet játszott az
ország gazdasági helyzete is. Noha az 1955-ös államszerződést és ennek
eredményeképpen az állami függetlenség kivívását gyors ütemű gazdasági fejlődés követte, a Szovjetunió részére történő és az államszerződésből
következő fizetési kötelezettségek rendkívül szűkre szabták a osztrák
gazdasági élet lehetőségeit. Ezenkívül politikai meggondolások is közrejátszottak. A három európai közösség alapításának idején a nyugat–
európai szociáldemokrácia nem állt még olyan egységesen és fenntartás
nélkül a Közös Piac mellett mint ma. Az osztrák szocialisták még nyugat–
európai testvérpártjaiknál is bizalmatlanabbak voltak. Általános volt
Ausztriában a nézet, hogy az EFTA csak átmeneti társulás, amelynek az a
célja, hogy a Közös Piachoz való csatlakozásához előnyösebb feltételeket
teremtsen, mint amilyeneket az egyes tagállamok külön–külön elérhettek
volna. Ez volt a hídverési teória. Ma már tudjuk, az EFTÁ–hoz fűzött
remények nem valósultak meg minden tekintetben. Ezzel szemben a Közös Piac fejlődése és jelentősége a legvérmesebb várakozásokat is túlszárnyalta. A Közös Piac ma Európa legnagyobb és a világ egyik legfontosabb piaca. A tagállamok együttes lakossága több mint 169 millió. A
szervezet a világ legjobban képzett szakmunkásait mondhatja magáénak.
A Közös Piac „kormányával”, a Komisszióval ma kb. 80 állam tart
fenn diplomáciai kapcsolatot. Franciaország volt afrikai gyarmataiból
keletkezett 18 önálló államnak a Közös Piachoz való viszonyát külön
asszociációs szerződés szabályozza. A közép- és keleteurópai országok
közül Jugoszlávia kezdeményezett „technikai” jellegű megbeszéléseket.
Lengyelország brüsszeli képviselete állandó „nem hivatalos” kapcsolatot
ápol a Komisszió illetékes szervével. „Nem hivatalos” román és magyar
küldöttségek több ízben tárgyaltak Genfben és Brüsszelben a Komisszió
képviselőivel.
392

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 4. számában.
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Még a Szovjeunió is kénytelen–kelletlen korrigálta a Közös Piaccal
szemben elfoglalt korábbi negatív álláspontját. A Pravda 1963 május 29én tudomásul vette a Közös Piacot, mint politikai és gazdasági realitást. A
pártlapban közzétett 32 tézis néhány mondata így hangzik: „A római
szerződés egyre élesebb versenyben jelentkező megvalósulása megnövelte a beruházásokat, meggyorsította az üzemek modernizálását és különféle szervezési és gazdasági változásokat eredményezett. A vámok részleges csökkentése elősegítette a tömegtermelésre való átmenetet. A Közös
Piac nem csupán a benne résztvevő nemzeti piacok aritmetikai összege.
Ez a gazdasági integráció még a maga torz kapitalista formájában is a
termelés fokozásához és a bel- és külkereskedelem növekedéséhez vezethet.”
A római szerződésben előírt rendelkezések megvalósításával a Közös
Piac lényegében elérte fejlődésének első fokát, a vámegységet. A következő feladat: a szerződés alapelvein nyugvó gazdasági és politikai egység
előkészítése. Ennek feltétele a nemzeti szuverenitás jogkörének önkéntes
szűkítése, illetve a rendelkezési jogok egy részének a közös szervekre
való fokozatos átruházása. Ez a folyamat – ismerve az európai nacionalizmus aktív és szunnyadó erőit – nem lesz zökkenőmentes. Az eddigi
eredmények azonban biztatóak. Az osztrák külkereskedelem struktúrája
egyre határozottabban követeli a Közös Piac és Ausztria gazdasági kapcsolatainak rendezését.
Az osztrák kivitel és behozatal 1958–ban és 1964–ben a következő
százalékos megoszlást mutatta:

1958

1964

Közös Piac
EFTA
Kelet–Európa
Közös Piac
EFTA
(Finnország nélkül)
Kelet–Európa
(Jugoszlávia nélkül)

Kivitel
49/6%
10/9%
15/3%
47/5%

Behozatal
64,3%
11,4%
12,4%
58,8%

18,5%

14,4%

14-9%

10,7%

Az osztrák nemzeti jövedelemnek kb. 1/4–ét külföldre exportált áruk
értékét adja, összesen 34 milliárd Schillinget. Az export fele, 17,3 milliárd Schilling értékben a Közös Piac területére megy. Ha ehhez az összeghez hozzászámítjuk az idegenforgalomból folyó bevételt – láthatatlan
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export – s mivel ennek 80–90 százalékát a Közös Piac országaiból jövő
turisták adják, akkor a Közös Piac rendkívüli jelentősége az osztrák nemzeti jövedelem szempontjából vitathatatlan. Miután a Közös Piac belső
vámjainak 60 százaléka megszűnt, a harmadik államokkal szembeni közös külkereskedelmi vám 60 százaléka már érvényben van, az osztrák
export versenyfeltételei egyre kedvezőtlenebbek lesznek. Az Osztrák
Gazdaságkutató Intézet becslése szerint a fenti helyzetből származó veszteség kb. két milliárd Schillinget tesz ki.
Az osztrák kormány levonva e helyzet tanulságait, 1961 december 15–
én felvételi kérelmet terjesztett a Közös Piac minisztertanácsa elé. A Miniszter tanácson belül hosszú ideig nem sikerült egységes álláspontot kialakítani az Ausztriával kötendő szerződés formáját és tartalmát illetően.
Különösen Hollandia és Olaszország részéről merültek fel nehézségek.
Miután az akadályok elhárultak, 1965 március 2-án a minisztertanács felhatalmazta a Komissziót a tárgyalások hivatalos megkezdésére. A felhatalmazás csupán vámegység létrejöttének lehetőségét tartalmazza, de a
tárgyalások sikeres előrehaladása a felhatalmazás kiszélesítését eredményezheti.
A Közös Piac messzemenő megértést tanúsít Ausztria különleges helyzete és semlegességéből folyó kötelezettségei iránt. A következő kérdések
várnak megoldásra:
1) A Közös Piac alapokmánya szerint a minisztertanácsban és a Komisszióban csak teljesjogú állam képviselője, illetve teljes jogú állam
által delegált személy vehet részt. Ausztria asszociált tagságot kérelmez,
ezért nem vehet részt a Komisszió és a minisztertanács munkájában. E
nehézség áthidalására egy Asszociációs Tanács mielőbbi felállítását tervezik. Ebben a minisztertanács és Ausztria egy–egy képviselője egyhangú
határozattal hagyná jóvá, illetve utasítaná el az Ausztriát illető határozatokat. Nyitva hagyott kérdés még az Asszociációs Tanács határozatainak
joghatálya.
2) Problematikus az osztrák gazdasági életnek a Közös Piac jelenlegi
helyzetéhez való alkalmazkodása. Valószínűleg az lesz a megoldás, hogy
a Közös Piac azonnal kiterjeszti Ausztriára is a tagállamok számára eddig
biztosított könnyítéseket, továbbá bizonyos átmeneti időt engedélyez,
mely alatt az osztrák gazdasági élet felkészülhet a Közös Piaccal való
társulásból eredő hátrányok megfelelő ellensúlyozására.
3) Parancsoló követelmény az osztrák semlegesség biztosítása. A három európai semleges állam által kidolgozott feltételek – életfontosságú
termékék előállításának biztosítása, harmadik állammal kötendő kereske1119

delmi szerződésekben való részleges függetlenség, az asszociációs szerződés felmondásának joga – minden valószínűség szerint megértésre találnak a Közös Piac legfelsőbb szerveinél.
4) A kettős tagság – EWG + |EFTA – kérdésében a Közös Piac álláspontja világos. A kettős tagság sem az alkotmány pontjaival, sem szellemével nem egyeztethető össze.
5) A legnehezebb probléma a választott bíróság hatásköre. Ausztria álláspontja szerint a választott bíróság csak abban az esetben vehető igénybe, ha Ausztria a Közös Piac valamely határozatát gazdasági megfontolások alapján utasítaná el. A Közös Piac ezzel szemben azt az álláspontot
képviseli, hogy a választott bíróságot akkor is igénybe lehet venni, ha az
elutasítás az osztrák semlegességre való hivatkozás alapján történnék.
Az Osztrák Gazdaságkutató Intézet alapos tanulmányban mérte fel a
Közös Piaccal való társulás várható gazdasági hatásait. E szerint az osztrák ipar és kereskedelem 1/5–e kedvező, 1/4–e kedvezőtlen hatásokra
számíthat. A megmaradt részt a Közös Piachoz való csatlakozás nem befolyásolja. A tanulmány hangsúlyozza azonban, hogy a csatlakozásnak
ma még le nem mérhető gazdaságpolitikai hatásai is lehetnek. Az osztrák
piacon jelentkező verseny a hazai gazdasági élet előnyös struktúra változását fogja előmozdítani, nevezetesen a termelés racionalizálását, üzemek
összevonását, veszteséggel dolgozó üzemek leállítását. A Közös Piac részéről jelentkező tőke segítségével modernizálni lehet az üzemek gépállományát és át lehet térni tömegtermelésre. A megnövekedett piac az
osztrák export számára új lehetőséget biztosít, különösen azoknak az
iparágaknak, amelyek még a jelenlegi diszkrimináció esetén is meg tudják
tartani piacukat. Remélni lehet, hogy a verseny erősödése előmozdítja a
termelés átállítását, a felszabadult munkaerő átképzését és növőképes új
iparágakba való áthelyezését.
1964-ben az osztrák élelmiszerek és egyéb élvezeti cikkek exportjának
74,7 százaléka a Közös Piac és csupán 17,4 % az EFTA területére ment.
3,9 százaléka Kelet–Európába és 4 százaléka a többi országba. A Közös
Piac mezőgazdasági termékeinek költsége általában magasabb az osztrákokénál. Ennek következtében az osztrák mezőgazdaság lényeges előnyöket vár a csatlakozástól. Nehéz versenyfeltételekkel csupán a gyümölcs-, zöldség- és borértékesítés területén számolnak az osztrák mezőgazdák. Az osztrák mezőgazdaság legnagyobb lehetőségei a Közös Piachoz való csatlakozás után a marha- és sertéshús exportnál, faexportnál,
valamint a hazainál jóval olcsóbb mezőgazdasági importgépeknél kínálkoznak majd.
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A társulás elő fogja mozdítani a tudományos kutatást is a gazdasági
élet egész területén. A nyugateurópai országok fokozatos egyesülése
azonban több, mint csak gazdasági és gazdaságpolitikai folyamat. Kihathat ez az államhatárokra és a 19. századi nemzetfogalomra is. Ezenkívül
más nem kevésbé jelentős változások is bekövetkezhetnek. Az életkörülmények, az ízlés és gondolkodásmód hasonlókká válhatnak. Az eddigi
nemzeti öntudat mellé kialakulhat egy európai öntudat. Csökkennek az
előítéletek. A népek egymásról való kölcsönös ismerete elmélyül. Az
együttműködés a legkülönbözőbb területeken magátólértetődővé, a termelés racionalizálása a szériatermelés bevezetése következtében nélkülözhetetlenné válik. A munkahelyhez való ragaszkodás fellazul és komoly
mérvű munkaerővándorlást eredményezhet. Az egyre drágább és bonyolultabb munkagépek beállítása nemcsak alapos szakképesítést, hanem
magas fokú általános műveltséget is követel. Csak ennek birtokában sajátíthatók el az új feladatok elvégzéséhez és a bonyolult gépek kezeléséhez
szükséges ismeretek. Egy új társadalmi képlet kialakulásának jeleit a szociológusok már évek óta észlelik. Ezeket és hasonló változásokat a nagyobb egységek kialakulása sietteti. Megbízható számítások alapján egy
300 milliós nyugat-európai egység – a Közös Piac és az EFTA együtt –
1980-ig minden valószínűség szerint a világ első gazdasági hatalmává
fejlődhetnék. Ez a fejlődés nemcsak gazdasági, de politikai és kulturális
téren is ma még alig elképzelhető távlatokat nyit. Egy ilyen egységnek
válságokkal szemben is sokkal nagyobb ellenálló ereje lenne, mint az
egyes államoknak egyedül. A gazdasági meggondolásokon túl ez a perspektíva is jelentős mértékben növeli az osztrák nép integráció utáni vágyát. Az egyesülés révén megnyíló távlatok minden bizonnyal felkeltik
Közép- és Kelet-Európa emberibb, szabadabb, biztosabb és boldogabb
élet után törekvő népeinek érdeklődését is.
Az európai integrációs folyamat fejlődése és további sikerei előnyös
feltételeket teremthetnek a Szovjetunióval való megegyezéshez és ennek
eredményeképpen a közép- és kelet-európai népek életkörülményeinek
lényeges megjavulásához is.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Az ötödik síp 393
Öt Világrész Magyar írói a címe Hegedűs Géza cikkének, amelyet az Élet
és Irodalom 1965. szeptember 11-i száma közölt. írásokért szerzőjük felel, de függetlenül a politikai rendszertől mindig volt, ma is van sugalmazott írás. Ezeknek inkább fogalmazásáért, mint tartalmáért felel, gyakorlott előadóként, a szerző. Különösen olyan országokban, ahol szélsőséges
különvélemény vagy ellenzéki különcködés meggondolatlan közlése bajba, komoly bajba keverhet írót, szerkesztőt egyaránt. Hegedűs Géza cikke
külföldre települt magyar olvasókról és írókról szól – s külföldön ezúttal
főleg a Nyugat értendő, meg a tengerentúl nyugatra, keletre s csak
érintőleg a szomszéd országok! – személyes érdemének kisebbítése nélkül gyaníthatjuk tehát, hogy e kényes cikk esetében is inkább a fogalmazásért, mint az átbeszélt tartalomért felelős a szerző. Nem kívánhatja senki, hogy egyéninek tetsző, de valójában politikai töltésű tűnődését a közlés pillanatáig annyira titkaként őrizze valamelyik író, mintha – mondjuk
– a Göncölszekér őszi hajlatáról mélázna versben. Megrágja előbb másokkal.
A külföldi olvasóknak szánt Magyar Hírek 1963. szeptember 15-i
száma megpróbált együgyű nyelvészeti különbséget tenni emigránsok,
disszidensek és kivándoroltak között. Annakidején foglalkoztunk e szófejtő játékkal, amely a külföldi fehér és fekete bárányok elválasztásánál
megvilágosító Lenin szövegek felütése helyett műkedvelő nyelvészetre
adta magát 394. Hegedűs cikkében, noha azonos területen azonos problémához fordul, üdvösen hiányzik ez a nyelvészeti erőlködés. 1963 óta tovább munkált a világ sorsán az idő, de a magára tartó szerző föltehetőleg
még változatlan helyzetben se lett volna hajlandó folytatni a primitív szóbűvészkedést arról, hogy no most aztán tulajdonképpen ki emigráns, ki
disszidens, ki meg külföldön élő hazánkfia? „A történelmi igazság az” –
írja Hegedűs, „hogy több, mint száz éve szüntelen magyar diaszpóra szórta szét a nemzet fiait. A diaszpórának sokféle oka volt és van: gazdasági,
politikai, pszichológiai. Manapság a magyar a legnagyobb diaszpórájú
nemzetek közé tartozik, akár az olaszok, írek, lengyelek. Ezt a tényt tudomásul kell vennünk és a szétszóródást nem azonosíthatjuk mindenestül
a politikai emigrációval.”
393
394

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 5. számában.
Elhanzott a B.B.C. magyar adásában, 1963 október 13-án, közölte „Magános-e még
az a csillag?” címen a brüsszeli Szemle 1963.4. száma.
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Ez már fegyelmezettebb beszéd. Hegedűs Géza él azonban egy súlyos
elhallgatással, amely sokat levon szavai hiteléből. Éppen annál a résznél
ahol körültekintő, tapintatos nyelvhasználatra inti honfitársait, így érvel:
„Miért neveznők emigránsoknak azokat, akik annakidején a fasizmus elől
menekültek el, csak azután odakint maradtak?” Két-három kérdés következik még, de immár egy betűnyi célzás nélkül másfajta történelmi borzalomra, amely azonos menekülésre késztetett. Aki csupán egyféle menekülési okot nevez meg a magyar nép iszonyú közelmúltjából, hallgatólag azt
a hitet keltheti, hogy csak egyféle haláltábor elől szóródtak idegenbe ezrek, tízezrek, százezrek. Holott az idei Mihajlov perben még a felülvizsgáló jugoszláv felsőbíróság is elismerte az egyik vádpont törlésével, hogy
a Rajnától a japán tengerig két különböző lobogó alatt működött a terror
és Hitler nem mester volt, hanem tanítvány. Miért neveznők emigránsoknak azokat, akik a fasizmus elől menekültek el? – kérdi Hegedűs Géza.
Úgy véli talán, hogy a fasiszta haláltáborok felszámolása után már csak
hibák és tévedések történtek, amelyek elől bolond túlzás volt diaszpórává
szóródni? Mihajlov, mondom, másképpen vélekedik s vele tudvalevőleg
nemcsak Zágrábban, Varsóban és Prágában, de Moszkvában is sokan
egyetértenek. Ilja Ehrenburg talán nem, de Iszák Bábel életben maradt,
egykori, agg fogolytársai már igen. S Bábel sorsára később milliók ítéltettek Közép-Európában is. Ha tudtak, elmenekültek előle, de ugye, őket
már nem hívhatjuk a fasizmus menekültjeinek? S Magyarország szintén
Közép-Európában fekszik.
Ezt az aggályt azért kell olyan nyomatékkal előrebocsátani, mert nyomatéka van a cikknek is, hangja mértéktartó, célja hasznos lehet s ha kísérleti léggömbnek szánták, érdemes figyelni, hogy merre irányítja a szél.
Lényegében két tételből áll. Az első az, hogy öncsonkítást végez magán a hazai irodalom, könyvkiadás és könyvterjesztés, ha nem veszi tudomásul, hogy túl a határokon – s ismétlem: ezúttal nem a szomszédok
magyarnyelvű lakóira tekint a szerző – magyar olvasótömeg él. Még figyelemreméltóbb a második tétel. Külföldön nemcsak olvasók, hanem
írók, nemcsak írók, hanem írókat szolgáló lapok, folyóiratok, kiadók is
vannak. Elzárkózni előlük épp olyan súlyos hiba, mint semmibevenni a
messzeszakadt olvasót. Hegedűs Géza nem fél a szótól: van, ahol csak
tengődik, de van – úgymond – ahol virágzik ez „a sokhangú, számunkra
nem ritkán már egzotikus, de mégis magyar irodalom”. Legfigyelemreméltóbb a cikk záró summázása: „Ha elvárjuk, hogy ők, a távoliak ismerjenek és tudomásul vegyenek bennünket, akkor azt hiszem, ők is méltán
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várják, hogy mi is tudjunk felőlük és legjelesebb műveik itthon is otthonra leljenek.”
Valamilyen ügyet haszonnal csak úgy lehet előre vinni, ha nincs körülötte félreértés. Magyar írók, szerte a világban mindig is a magyar szó és
szemlélet külföldön élő önkéntes megbízottainak tekintették magukat,
nem miniszteri tárcákat osztogató emigránsoknak. Munkájuk léte problematikus, de egy irodalom léte azzá válhatik saját nyelvterületén is; sértés
ne essék szólván, nem tengődik-e hosszú évtizedek óta a hajdan viruló
portugál? A külországokban ápolt magyar irodalom egyelőre tele van
élettel s Hegedűs cikke, helyesen, a jelen állapottal számol. Lehet, hogy
mához öt évre elkezd sorvadni, lehet, hogy mához tíz évre a mainál is
erősebb; senkinek sem ajánlom a találgatást e tekintetben. Hegedűs kommentár nélkül említi egy fiatal költő hazaköltözését. A mozgás azonban
kétirányú: kivételesen hazája területéről is átállhat egy-egy író a külföldi
szárnyhoz, mert jobban tetszik a légköre. Bonyolultak és kiszámíthatatlanok a lelki törvényei olyan diaszpórának, amelyet nem pusztán élettani
erő szór világgá, mint a szapora olaszt, nem a kereskedelem, mint az
odüsszeuszi görögöt, hanem a történelem sorozatos földlökése, mint a
lengyelt, örményt, írt vagy magyart.
Illyés Gyula néhány körültekintő utazás hatása alatt ötágú sípnak keresztelte el a mai magyar irodalmat. Gondolt az anyaországi mellett a vajdasági, erdélyi, szlovákiai irodalomra s arra az ötödikre, amelyről Hegedűs Géza beszél. A hasonlat azért költői, mert szabatos, önálló szár s nem
is a legrövidebb az ötágú sípon: ez most a külföldi magyar irodalom. Művelője nemcsak magyar tudatát őrizte meg a nagyvilágban – lassan eltelt a
különállás tudatával is. Hűség és önállóság egyensúlyi játéka szinte naponta megismétlődik a lélek hajszálmérlegén, az írók nagy többségében
sikerrel. Akiben felbillen, az vagy elnémul s lesz belőle akár orvos, akár
műszaki rajzoló valahol Európában vagy hazamegy s megpróbálja újrakezdeni. Ma már lehet. így működik, egyelőre izgalmas feszítő erővel az
a magyar irodalom, amelyet Hegedűs és nyilván nemcsak ő helyenként
már egzotikusnak érez, ám független létét elismeri s az elismerés, amint
mondtam, Magyarország adott helyzetében nem lehet ellenzéki különvélemény.
Ezzel az önálló tudattal: az ötödik sípág tudatával kell számot vetni,
hogy ne essék félreértés a külföldi magyar irodalom belföldi elismerése és
befogadása körül. Hadd térjek vissza még egyszer a zárósorokra. „Ha
elvárjuk, hogy ők, a távoliak ismerjenek és tudomásul vegyenek bennünket, akkor azt hiszem, ők is méltán várják, hogy mi is tudjunk felőlük és
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legjelesebb műveik itthon is otthonra leljenek.” Otthonra, igen – de önmaguk gyanánt, sajátos alkatukban. Az irodalmi könyvek, folyóiratok,
lapok úgy, ahogy a kinti magyar ma kézbeveszi őket. Nyílt titok, hogy
számos hazai író ugyanezt akarja, a síp külön szólama érdekli, abból akar
esetleg okulni, azzal vitázva tudná még jobban tisztázni helyét a hazában.
E kiadványok elszámolását könyv- és lapcserékkel s más gyakorlati utakon valutáris gondok nélkül meg lehet oldani.
Tíz könyvből talán kilencnek rossz a színvonala, írja Hegedűs, hozzátéve, hogy a belföldi arány se jobb, mi meg hozzátesszük: nem jobb a
nemzetközi sem. De a selejtezés az olvasó dolga, nem a hatóságé. Egyről
beszélünk két oldalon: irodalomról; a nyomtatott politikai hadviselés
rendszerint külföldön is egyenest repül a papírkosárba. Valamirevaló irodalom persze mindig politika is. De a politikának ehhez a fajtájához nincs
köze a rendőrhatóságnak; visszautasítása vagy elfogadása elvi vitákra
tartozik. Politikus, azaz világnézeti író volt Arisztophanész, Horatius,
Dante, Shakespeare, Ronsard, Milton, Schiller, Shelley, Puskin, Manzoni,
Mickiewicz, Hugó, Ibsen, Rimbaud, Whitman, Zrínyi, Vörösmarty, Petőfi, Ady, Babits. Ki nem? – kérdezhetnék inkább. Még azok is, akiket balgán kikiáltottak elefántcsont tornyok és pagodák őreinek. Az irodalom,
akármilyen finom és hímes a burka, harc az igazságért s ettől a fundamentális jellegétől a külföldi magyar irodalom se tágít, akármilyen szétszórt,
szerény és csekély hatású. Elismertetését az országban csak úgy tudja
valódinak elismerni, ha vívókorlátjain belül igazságának teljes fegyverzetében, saját zászlója alatt jelenik meg, nem hivatalos szerkesztőknek alávetve, időnként egy-egy képviseleti névvel a belföldi folyóirat tartalomjegyzékének közepén, alján vagy akár az élén. Természetesen így is, ebben a formában is lehet; kinek-kinek egyéni döntésére, tetszésére van bízva. De amit – Hegedűs szavával élve – elvár a külföldi magyar író s amit
tőle elvárnak hazai pályatársai, épp a legjava, az több is, más is. A külföldi magyar irodalom szabad belföldi forgalmát kívánja és szabad selejtezést az olvasók részéről, mert józan valóságérzékkel jobban izgatná a
szellemi szabadverseny az anyanyelv gyűjtőmedencéjében, mint – fűrészporos fordítások segítségével – holmi ábrándos világirodalmi rangsorolás
Alaszkától Fokvárosig.
Szól a síp ötödik ága, elnémítani akkor se lehet, ha ez a titkos cél. Reméljük, hogy nem, miért is lenne. De ahogy ezt máskor, más
vonatkozásbán is elmondtuk már: párbeszédnek, dialógusnak, vitának –
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ne lovagoljunk szavakon! – csak egyenrangú felek közt van hitele a körülállók fülében. Hitele és haszna. 395
Hallottad a szót: „rendületlenül?”
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak —
Lenn a sikamló tér, nyomás felül.
Vész és gyalázat el ne rántsanak.
Oh, értsd meg a szót: árban és apályon
– Szírt a habok közt – hűséged megálljon!
Arany János ott van a külföldi magyarok polcán is. A verset 186o-ban
írta, a Bach korszak fordulatán. 396

395

Cs. Szabó László – Szabó Zoltán: Együttélés és Szóértés. Van-e s lehet-e kétoldalu
dialógus? Az európai magyar evangéliumi ifjúsági konferencia Amíg Időnk Van c.
kötetében. (Útitárs kia., Oslo, Bécs, 1965.)
396
Elhangzott az Angol Rádió magyar adásában, 1965. október 3-án.
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MARTON LÁSZLÓ
Magyar költők a Vajdaságban 397
Burány Nándor: Homok az aszfalton (1962); Dér Zoltán: Emlékek aknamezőjén (1962); Dési Ábel: A remény elve (1961); Fehér Ferenc: Bízó
szerelemmel (1962); Galamb János: őszi nap ragyog (1962); Torok Csaba: Örökség (1962); Urbán János: Fanyar szüret (1962); Pap József: Rés
(1963); valamennyi az újvidéki Fórum könyvkiadónál jelent meg.
Jugoszláviában nem következett be a sztálinizmus szellemi gyarmatosítása, nem volt szocialista realizmus, alig akadt kötelezőnek és egyedülállónak nyilvánított igazság s így a kisebbségek se kényszerültek rá, hogy
lojalitásukat bizonyítandó háromszor olyan szocrealisták, marxistaleninisták legyenek, mint a többség. De a kedvező intellektuális éghajlathoz bizonyára hozzájárult az a tényező is, hogy Jugoszláviában nincs
szlovák vagy román értelemben többség és kisebbség. A vajdasági magyarokra nyilvánvalóan a közvetlen szerb kultúra hat a legjobban, de senki sem akadályozza őket, hogy, ha kedvük tartja, a mediterrán vagy akár a
muzulmán hatásokban megmerűlközzenek.
Függetlenségüket a sokféleség, a különbözőség írásba foglalt joga biztosítja. Folyóirataik olyan pezsgő elevenségről, szüntelen kíváncsiságról
tanúskodnak, mint budapesti elődeik a harmincas és negyvenes évek közepén. A nagyvilágról alkotott képük, a jelenkori magyar irodalom értékrendjéről hirdetett véleményük máig is közelebb áll a valósághoz, mint
számos magyarországi orgánumé.
A külvilágban, úgy vélhetnénk, minden feltétel egyesült ahhoz, hogy
gazdag, a hazait is jótékonyan befolyásoló irodalom virágozzék. A vajdaságiak azonban e tekintetben is rendhagyó példát tárnak elénk. Ismerünk a
jugoszláviai magyar folyóiratokból, kötetekből három-négy a modern
magyar próza legjobb színvonalát képviselő elbeszélőt, néhány Magyarországon párját ritkító esszéistát – költőt ellenben, aki a tisztes hazai átlagot elérné, keresve-kereshetünk!
A kezembe került nyolc – úgy vélem, reprezentatív – verseskötet közül
egyet találtam, melynek szerzője a magyar költészet főáramába tartozik s
hazai folyóirat is nyugodtan elfogadhatná: Fehér Ferenc Bízó szerelemmel
című kötete művei sorában immár a hatodik. Mielőtt verseit méltatnám,
hadd mondom meg, hogy Fehérnek csak azért érdeme a főáramhoz tarto397

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 5. számában.
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zás, mert egyéni hangú, művelt, jó költő. Magatartásának ellenkezője is
lehet érdem – de magában természetesen sem a hagyományos, sem az
avantgarde líra nem helyettesítheti az értékjelzőt.
Fehér Ferenc költészete azonban mindenestül a tájba épül: átéli flóráját
– faunáját, múltját és lakóinak vérmérsékletét. A Bácskához ír szerelmes
verset, közelítésében egy másik bácskai eredetű költőre emlékeztetve,
akinek utódjául szegődni éppen nem szégyen:
Másnak csupán a lóhere
nékem köménymag jó szere
heréből tapsi kandikál
ecetfán ökörszem hangicsál
ismerem dombját katlanát
fölöttük életem lobban át
babona rémség förtelem
de élet! életed s életem ...
Ő az egyetlen vajdasági költő, aki a külvilágból is közvetít nekünk valami érdemlegeset. Verseiből tudjuk meg, milyen érzés lehet a középeurópaiság, milyen idegen tájak, de rokon-népek közé rendelt minket a
történelem.
Boszniáról, melynek neve sok magyar fülnek egzotikusabban hangzik,
mint Santiago vagy Brazzaville, például így ír:
Mentem dukátok csörgésével a fülemben,
mentem janicsárok lánccsörgése nyomán.
Hószín nyugalmú topolyafák alatt meneteltem,
végig a gyermekként jajduló Bosznián.
Hegyek hátán a bocskoros gond ballagott,
szemében felhőszakállú ószláv istenek.
Sziklákhoz szegeztek dárdás illír bánatok,
s úgy tűnt, a források lávaként dörgenek.
Fehér, mint említettem, sajnos az egyetlen, aki a Vajdaságból ilyen
irányba tekint ki. Anélkül, hogy a költészet didaktikus jellegét erőltetném,
vagy a vers mögött hasznot keresnék, jegyzem meg, hogy ez az út járható.
Az emigráns költők legjobbjai is azért a legjobbak, mert a nyugati – és
nemcsak a nyugatra szakadt! – ember élményvilágát, látomásait közvetítik természetes magyar nyelven!
Galamb János, aki valamivel idősebb Fehérnél, a tájról és gondjairól a
szabadvers vezércikk válfajának hangján ír csak:
Nem igaz,
hogy Vajdaságban
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jegesek az emberszívek, a testvérszívek,
és csalfák a lomhán vagy sebesen kiejtett szavak!
Nem igaz,
hogy a rongyos ruhák
gyáva csontvázakat
takarnak!
Az idegen vidékkel sem tud mit kezdeni, a friss benyomás tüstént közhellyé süllyed:
Tó vizében pisztráng táncol,
tehénkéknek hegy a jászol,
kolompjuk szól, rí a madár,
hűs patakban fürdik a nyár.
Galamb János, amennyire kötetéből megítélhetem, csendes, szerénytehetségű költő, akit a kiadó kegyeletből tett közzé. Nem lenne méltányos,
ha éppen az ő, a szó szoros értelmében probléma nélküli versein vernénk
el a port a többieké, a vajdasági költészet helyzetét sokkal hívebben jellemző fiataloké, helyett.
S ezzel el is árultam szándékomat. Amennyi rokonszenvvel, felajzott
érdeklődéssel vettem kezembe kortársaim, a húsz-harminc éves vajdaságiak köteteit, annyi megütközéssel, keserűséggel és zavarral folytattam,
szinte kötelességszerűen az olvasást az első néhány oldal után. A versek
nagyrészt silányak – öröm, ha közepes, közölhető akad köztük.
Azt bizonygatom-e, hogy a szellemi függetlenség, tájékozódási lehetőség és a jó papír, elégséges nyomdai kapacitás tehetségtelen embereknek
jutott? Remélem, hogy nem. Bajosan tudnám a költői – vagy bármilyen
más – tehetséget ennek teljesítményétől függetlenül meghatározni. Előfordulhat persze, hogy álcakorában későbbi természetével ellentétes alakot mutat – de ennek csak akkor előlegezhetjük a tehetség jelzőjét, ha
legalább néhány biztos jelből következtethetünk fajtájára. A fiatal vajdaságiak verseinek olvastán pedig csak hébe-korba és ilyenkor is csak a
másodperc töredékéig bukkan fel némi biztatás!
Mielőtt ezt a számomra kétségbeejtő állapotot bemutatni megkísérelném, egy megállapítással tartozom mindannyiunknak. A diktatúrák irodalmi színpadán mindig ágálnak ideológiai céllal odatámogatott szerény
képességű, vagy gyakrabban minden képesség híján való emberek. A
szerb-horvát költészetet, sajnos, nem ismerem, de annyi bizonyos, hogy a
jugoszláviai magyarok között nincs ilyen. Egyetlen hízelgő gesztust,
egyetlen a hatalomra cinkos kacsintást nem leltem köteteikben, egyetlen
életrajzi adatot sem, mely a minőséget helyettesítené.
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Ha nem fájna értük annyira a szívem, megjegyezném: verseik úgy
rosszak, ahogy vannak – mások közreműködése nélkül! A cinikus tréfa
azonban nem oszlatja el a gondokat és töprengéseimet... Miért rosszak
ezek a versek?
És elsősorban talán, hogyan rosszak?
Urbán János, Szomjúhozik az élet című költeményében ilyen versszakot találunk:
Apró madarak riadtan csivognak
pehely fészkükkel vihar babrál
s a völgyek dús mellű kutaira
már sziszeg a perzselő aszály.
Közhelyekben fejeződik ki itt minden, méghozzá erősen múltszázadi
klisékkel. Az élet nem szomjazik, hanem szomjúhozik, az alkonyat vörösük, a patak csobog, a békepohárba aszú kívánkozik. A rímek: hegyeket fergeteg; bőrünk - bődült; babrál - aszály. Nincs okunk arra, hogy Urbán
János élményének eredetiségét kétségbevonjuk, de mit ér mindez az általános líraiság, másod és harmadrendű költőktől kölcsönvett hangján?
Torok Csaba Örökség című verseskötetében az éretlenség csap orron.
Erős dinamikájú, ziháló szabadverseket ír, legjobb pillanataiban a fiatal
Kassákra emlékeztetve, de a mesterségből úgyszólván semmit sem sajátított el:
A sír gödör előtt pap ha reccsen – ugyan legyen! –
én már csak úgy kesztyűsen kulcsolom össze kezem,
s nem imádkozom egy imát veletek, fekete emberek,
melyre egykor itt tanítottak,
csak elnézem a mocskos havat taposva,
a művirágból font koszorúkat.
Torok Csaba ezekben a sorokban olyan élményt közöl, mely mögött
ígéretes egyéniséget is kivehetünk. Jó szerkesztő, ha újságnál, folyóiratnál
jelentkezik versével, bizonyára közli – előzőleg figyelmezteti azonban,
hogy „egy imát veletek, fekete emberek, melyre” nem éppen szerencsés
szófűzés. A kötet, melyből egészségesen lázadó, érzelmeit kertelés nélkül
közlő lírikus-tehetséget ismerünk meg ilyen és hasonló ügyetlenségekkel
van tele. összegyűjtésükkel jónéhány évet várhatott volna. így nem lelhetjük azt az egyetlen, szükséges verset sem, amely a fiatal költők köteteit
sajátos akrobatikával egyensúlyozza. Korántsem kötelező, hogy az induló
lírikus csupa remekművet hozzon világra s a középszerért sem neheztelhetünk – de az átlagnál jobban sikerült soroknál azért az olvasó is többre
érdemesítheti magát!
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Burány Nándort, a Híd élesszemű és őszinte szavú szociográfusát Homok az aszfalton című kötetével költőként is megismerhetjük. Akár elismételhetném, amit Torok Csaba ürügyén mondottam. Burány nemcsak
önálló hangot nem üt meg; rendszerint a szabadvers és az értekező próza
különbségét sem érzékelteti. Ilyen sorokat találunk benne:
Szegényes a szobám. Hiányos.
Ülök a széken,
s mint bagoly, huhog a kályha.
Vízierőműként fűrésztelepet hajt a szívem,
s a képzelet
szép síma deszkákat gyalul
a mögöttem terülő erdő
kidőlő éveiből.
Vajon akadt-e lektor, aki beláttatta Buránnyal, hogy az idézett versben
a „mint bagoly, huhog a kályha” kitűnő, szemléletes kép, a többi túlhajtott és mesterkélt?
Alighanem ez a vajdasági költészet legfőbb handicapje: nincs, vagy
nincs elegendő olvasószerkesztő és figyelmes kritikus. A Híd, amely imponálóan alapos műelemzéseket közöl magyar és szerb-horvát nyelven
megjelent könyvekről, ritkán és csak felületesen foglalkozik a helyi versterméssel. Még elviselhetetlenebb az a hátrány, hogy nem kapcsolódhatnak be a magyar irodalom tágasabb vérköreibe. A magárahagyatottság
pedig erősíti mind a provinciális kényelmesség hajlamait, mind a szinte
öngyilkosságszerűen ezotérizmusba fúló tendenciákat.
A vajdasági irodalmi közvélemény betegségének jele, hogy, a hírek
szerint, Pap József verseiben látják a folytatás, a korszerűség lehetőségét.
Én, hogy ezegyszer kertelés nélkül mondjam ki, semmit sem látok az
ilyen versekben:
Ágon gerlepár
Szíve föl-le száll
Bu
Bú – bú
Porban kiscsibe
Elveszett hite
Csip
Csi – ip
Érteni értem persze, hogy a rövid sorok, a képversek, a szómágia kísérlete milyen forrásból származik és miért minősül modernnek. E néhány
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formai jegy, stilisztikai ismertetőjel azonban űrt rejt: gondolatok hiányát,
lapos, giccses képzeteket, nagy előkészülettel hiábavaló erőfeszítést.
Isten tudja mi minden hiányzik még a vajdaságiaknak. Magam az
őszinte szónál többet nem tudtam adni. Remélem, ártani nem ártottam
vele.
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ALBERT PÁL
Szakonyi Károly új regényéről 398
Szakonyi Károly: Túl a városon; Magvető, Budapest, 1964; 169 lap,
A kritikusi mesterség alapvető paradoxonja, hogy a legalaposabb elemzés
után is, a gondosan felállított premisszákból lehet ellentétes konklúziót
levonni. Az ellentmondás a kívülállók szemében alááshatja ugyan a
mestérség hitelét, mégis, csak egy másik, az írás művészetétől elválaszthatatlan paradoxon tükörképe. Az írói tehetség vitatható, torzónak maradt
vagy egyelőre még suta művekből is kitetszhet, jobban akár, mint a jólfésült, befejezett, lezárt alkotásokból, s a kritikusi szimat is perelhet az
elemző elme végítéleteivel. így fogadnánk ma egy fiatal, harmincöt év
körül járó magyar prózaíróra, Szakonyi Károlyra, akinek alig öt éves
nyilvános pályáját már egy színdarab, de főleg két elbeszélés-kötet fémjelzi: a régebbi, a Középütt vannak a felhők és a tavaly, a Túl a városon
című.
Mit is tartalmaz ez a második, alig százhetven oldalas kötet, amelyet az
akadékoskodó bíráló könnyen találhatna kissé vérszegénynek, egyhangúnak, egyenetlennek, lazán, önkényesen szerkesztettnek?
A némileg pontatlan – mert sem tartalmi, sem hangulati mozzanatra
nem utaló – címet viselő kötet három, értékben, kiérleltségben igen különböző részre oszlik. A Túl a városon felét az Emberi üdvözlet című
hosszabb elbeszélés foglalja el, amelyet a mindeddig inkább hangulatképekben, pillanatfelvételekben, lírai pasztellrajzokban jeleskedő, a bőbeszédűségtől idegenkedő, de egyben a nagyobb kompozícióktól is kissé
félénken meghátráló szerző műfaji megjelölésében alaptalanul nevez „regénynek”. Az elbeszélés hőse, Botos Pál egy a Szakonyi-féle elesett,
megbántott és megalázott emberek közül. Ennek a kajlafülű, lógóbajuszú,
kopott, szomorú férfinak soha nem volt senkije, sem családja, sem barátja. Idézünk:
„Elűzött az anyám. Megszült és elűzött. Az apám elűzött, még mielőtt
megszülettem. Elűztek a lelencből, aztán, amikor megnőttem, elűztek,
akik neveltek. Elűzött a mesterem, mert összetörtem a triciklijét. Elűzött a
boltos, mert két kiló cukrot adtam egy kiló helyett egy nőnek. Nagyon
szép nő volt, nagyon szép, szőke nő. De csak elvitte a cukrot és többet
nem láttam. Aztán elűztek a bányából, mert nem szerettem a tréfáikat.”
398
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Botos megértésre, emberi környezetre vágyik, ezért is jelentkezik, noha a második világháború végén egyszer már behívták, az 5o-es évek legelején önként katonai szolgálatra. „A katonaság, az egy nagy közösség,
mondja. Ott egymásra vannak utalva az emberek. Az olyan, mint egy szép
család.” Közeledési kísérleteit azonban az új közösség is elutasítja. A
kivetett ember tiszthelyettesi iskolára jelentkezik, s egy-két év múlva a
szemtanú már erőszakos főtörzsőrmesterként látja viszont, akinek szeszélyeit remegve lesik beosztottjai. De a magányt a hatalmaskodás, az önkény sem oldhatja fel: Botos az öngyilkosságba menekül: egy őrrel lelöveti magát. A kötet második, Vallomások novellában alcímet viselő részét
négy, néhányoldalas lírai emlékezés tölti ki: egy a felnőtt író szemérmes
idilljéről a falusi tanítónővel, három pedig a gyerekkorról, a pesti fiú falusi vakációjáról, Szemperről, az öreg kovácsról, a hadüzenet napjáról, a
vidéki nagybácsi törvénytelen lányáról. A Túl a városon-t két különálló
novella zárja le: egyik, a Keress a napban című, egy korán elnyűtt munkásembert és beteg feleségét idézi, a másik, az Akvárium című parabola
pedig egy aranyhalával és kandúrjával élő magányos hajkenőcs-vegyész
portréját rajzolja meg.
Kimondottan gyenge és naív írás csak egy akad Szakonyi Károly kötetében, az időtlen tanmese, az Akvárium, amelynek díszlete akár
századeleji is lehetne. Bizonytalan itt az író stílusa is: Szakonyitól alapvetően idegen a kedélyes, a szereplők tetteit kommentárral kísérő ízes mesélés, s a magyar anekdótázás hagyományos fordulatai – „barátunk”, „emberünk”, „úgy gondolom” stb. – inkább csak zavaróak. Erényének – a
gyengéd líraiságnak – árnyoldala is fenyegeti ebben az írásában Szakonyit: az aranyhalat elpusztító kandúr története egyszerre túlságosan jelképes és szentimentális. De a legjobb vagy legalábbis legigényesebb írás, az
Emberi üdvözlet sem igazán kielégítő: a tartózkodó, inkább csak sejtető
hangvétel, az író és hőse közé iktatott szemtanú szerepeltetése ügyesen
leplezik a hiányt: Botos átváltozásának elemzését, a – hogy tudományosan szóljunk – szado-mazochista lélek gazdagabb rajzát, s annak a szélesebb összefüggésnek felderítését, hogyan biztosítja az önkényes szervezet
– a hadsereg – vagy az önkényes társadalom (1950/51 körül vagyunk!) a
hatalmaskodó ösztön kibontakozását. Szakonyi az Emberi üdvözletében
ügyesen, szinte túlságosan is ügyesen adja elő történetét, de mintha egyelőre jobban értene a jelenetezéshez, a „vágás”-hoz, mint a lendületes
cselekményvezetéshez. A szélesebb ívű szerkesztés helyett az író mindeddig beérte hangulat-mozaikokkal; következő művei adhatnak majd vá-
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laszt, hogy az intellektuális erő hiányzik-e Szakonyiból, vagy éppen csak
szerénysége, bátortalansága fékezte lendületében.
De meglehet, hogy Szakonyi csak erőt gyűjt a nagyobb vállalkozáshoz,
s az itt közölt írásainak javarésze csak első kísérlet, töredék, s a Vallomások novellában kis szövegei már regény, a gyerekkort, a katonaélményeket, a hányatott éveket lírai önéletrajzban összefogó mű felé ágaskodnak.
Az igény megvan erre Szakonyiban, s a nyugtalan emlékezés már tapogatódzik is a homályos múltban. Idézzük az írónak szereplője szájába adott
szavait:
„Amikor ezeket a képeket magába fogadta, még nem értette jelentésüket, akkoriban nem is tűntek különösnek, egybemosódtak a napok, évek
eseményeivel, természetesnek tetszettek, akár a napsütés, az eső vagy a
dolgok egymás után következő rendje: a reggeli pohár tej, időtöltés a kovácsműhelyben, ebéd a fehérre mázolt konyhaasztal mellett, dobzószedés
a kertben délután, egy karéj kenyérrel, uzsonnaként, esti lábmosás a vederben és a csillagos nyári éjszakák. De később, ahogy múltak az esztendők, egynémely emlék örökre elveszett belőle, más megmaradt; ezek
időnként fel-felvillantak, egy-egy hang, szín, illat vagy tapintás varázsára;
nem mindig merte fogadni őket, ritkán adódott ereje, hogy újra végigélje
ezeket az emlékeket, de az emlékek végül is erősebbek voltak, mint ő, és
előbb-utóbb engedni kellett a tartózkodásból.”
Az emlékezés már itt is egy-egy ihletett, érzelmileg telített, pontos és
elégikus bekezdést hozott a felszínre – elég a Homály című elbeszélés
első oldalaira gondolni –, s az olvasó csak remélheti, hogy az író említette
„tartózkodás” gátjai előbb-utóbb csak felszakadnak. Addig is azonban, a
jövő mű reményében, miben láthatjuk Szakonyi tehetségének zálogát,
hogy a bíráló fenntartások ellenére is, bizalmunkat igazoljuk? Az egyik
biztosíték Szakonyi szemléletében rejlik, s megkopott szóval humanizmusnak, az elesett, magányos, csendes emberek sorsán érzett részvétnek,
szánalomnak nevezhetnénk. A fiatal elbeszélőt az ember, nem az emberről divatos – és oly változatos – teóriák érdeklik; a megértésre, szeretetre
méltó ember, nem a hivatalból optimista esztétikák izmos-harcos hőse:
Szemper, a falusi kovács, Micskei, az ügyeskedő kiskatona, Erzsébet, a
költőnő, vagy a darabos, akár szánandó, de igaznak ábrázolt, tehát megbecsült munkások sora. Idézzük csak Szakonyi pontos és egyben gyengéd
munkás-portréit: „Mit tesz Domiter, ez a medveforma vénember, aki elmarja maga mellől a segédmunkásokat, mosdás nélkül megy el a műhelyből naponta, és estig bent ül a kocsmában? Mit tesz Annuska, aki a deszkákat meg az ablakkereteket hordja naphosszat egyik géptől a másikig,
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alacsony szőke asszony, az egyik szeme rossz, de kifesti magát még a
műszak idejére is, félórákra eltűnik cigarettázni, panaszkodik, hogy a férje mindenáron gyereket akar, még, még gyereket, pedig már van három ...
És az a fiatalember, aki a csiszolószalagon dolgozik, huszonhárom éves,
és most vette feleségül az asztalosműhelyből azt a negyvenöt éves nőt;
együtt ebédelnek lábasból, az asszony kiabál vele, ha késve jön ki az öltözőből, elveszi a fizetését, és óránként lejön hozzá a gépházból, nehogy a
férje szóbaálljon valamelyik segédmunkáslánnyal. És Rudolf? A sánta
Rudolf, aki hajlandó mindig túlórázni, némán dolgozik egész nap, faliszekrényéből időnként elővesz egy negyed kenyeret, félkézzel a deszkát
nyomja a gyalugépbe, félkézzel meg a serclit majszolja ... És mit tesz Major, ez a fekete, jóvágású férfi, aki ebédidőben könyvet olvas; fehér ingben, nyakkendősen megy el munka után, azt mondják, gimnáziumot végzett.”
A tehetség másik záloga: Szakonyi stílusa, pontos, árnyalt, szinte
klasszikus nyelve. Van aki a fiatal íróval kapcsolatban Csehovot emlegeti,
mások Gelléri Andor Endrét: a tiszta stílus azonban, amelynek lüktetését
az emlékezés és a részvét szabja meg, ellenállhatatlanul Kosztolányit idézi. A tudatosan – vagy öntudatlanul – vállalt példakép egyaránt tanúskodik Szakonyi érdemeiről és eredetiségének fokáról is: epigonsággal nem
vádolhatjuk, de azt sem mondhatjuk, hogy merész, új hanggal tört volna
be a magyar prózába. Ám, ha a hang (és a szemlélet, tiltakozzék akár jóhiszeműen, akár taktikából a szerző) nem egészen új is, Szakonyi jelentkezésének csak örülhet az olvasó: egyelőre még bátortalanul tapogatódzó,
de tehetséges és mindenképpen becsületes író veszi fel most, a hivatalos
kritika jóváhagyásával, a dialógust a Nyugat-nemzedék nagy költőjével.
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DOMAHIDY MIKLÓS
Magyar kiállítás Neuchâtelben 399
„Pour la premiere fois dans l’histoire des arts, ces trésors nationaux
quittent la Hongrie: a művészettörténelemben ez az első eset, hogy ezek a
nemzeti műkincsek átlépik a magyar határt” – olvashatjuk a svájci kiállítás katalógusának bevezetőjében. Az esemény jelentős: Jean Gabus, a
neuchâteli etnográfiai múzeum világhírű igazgatója, a kiállítás rendezője
jogosan hívta fel rá a nyugat-európai műbarátok figyelmét. De, ha a rendezőknek és a svájci látogatóknak az esemény jelentős, mennyire izgalmas, mennyire fontos akkor ez a kiállítás nekünk, magyaroknak!
A kiállításon a magyar középkor és reneszánsz mintegy száz műkincse
látható. A válogatás munkáját nagyrészt maga Jean Gabus végezte el, aki
Magyarországon, a helyszínen választotta ki a műtárgyakat. Soroljuk fel,
érdemes, hogy milyen múzeumokból, gyűjteményekből meríthette az
anyagot. A műkincsek a Magyar Nemzeti Múzeumból, a Szépművészeti
Múzeumból, a Képzőművészeti Múzeumból, a Széchenyi Könyvtárból, a
Budai Vár-Múzeumból, az Esztergomi Keresztény Múzeumból, az Esztergomi Bazilika és a Győri Székesegyház gyűjteményéből, valamint a
győri püspöki könyvtárból érkeztek Svájcba. Ez a felsorolás – és a csodálatunk – talán ráirányítja a hazai figyelmet a szerényebb hírűek egyikéremásikára. Győr és Esztergom megérdemlik – különösképpen 1966 január
másodika, a neuchâteli kiállítás befejeződése után –, hogy az otthoniak
tömeges látogatása lerója a gyűjteményeik iránt azt a tiszteletet, amelyet a
tájékozatlanságunk annak idején mivelünk elmulasztatott.
A neuchâteli magyar kiállításon a legszerényebb képviselet a kőszobroknak jutott. A középkori művészethez képest ez a szerénység – a kiállított négy kis szoborral – aránytalan, de talán arányban áll, fájdalmas módon, a nagy csapások, országos dúlások veszteségeivel. Egy kis 17 centiméteres, vörösmárványba faragott király fej a legmegkapóbb: Kalocsáról
érkezett, a 12. században készült.
A fából faragott szobrok kárpótolnak – gazdagon – ezért a szerénységért. Mindjárt a bejárat mellett látható – szinte a vendéget köszöntő hajdani kisasszonyok bájával – a barkai Szent Dorottya, 1430-as születési
évvel. Egy esztergomi Mária-szobor egy évszázaddal megelőzi; a keszthelyi, hársfából faragott, csodálatos pietá viszont már közvetlenül a moh-
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ácsi vesz előtt készült. Már ezért a három szoborért is érdemes elmenni
Neu- châtelbe.
A fára festett oltárképek közül talán a garamszentbenedeki három a
legszebb: Kolozsvári Tamás művei 1427-ből. A választás nehéz: a
németújvári Madonna-kép, az aranyosmaróti oltárszárnyak, a tótlaki, selmecbányai és különösképpen a csíksomlyói oltárképek nagyszerűen egészítik ki ezt a sorozatot. A keresztrefeszített Krisztus mellett itt-ott már
feltűnnek az ítélkezők, a földi hatalom pózában – fényes öltözetű, gőgös
török urak: a művészek képzeletében, íme, már Mohács előtt megszületett
Mohács.
A kiállítás legértékesebb része a kéziratgyűjtemény. Négy Corvina
mellett itt van nagylucsei Dóczy Orbán zsoltároskönyve, 400 a
kálmáncsehi Breviárium és a vágújhelyi Antifonárium, a győri püspöki
könyvtár talán legértékesebb műkincse. Ez a hét kézirat, együtt, egymás
mellett kiállítva, páratlan küldöttsége lett a Mátyás-korabeli magyar reneszánsznak.
A kéziratok között csodálkozva fedezhettük fel a Szép Frigyes törvénykönyvét, amelyet a 14. században adott ki Bécs városának. A törvénykönyv azon a jogon került ide, hogy a győri püspöki könyvtár őrzi és
a kiállításon a magyar látogatóban az elégtétel csendes örömét keltette:
hiszen annyi magyar eredetű, magyar tárgyú műkincset láthattunk a világ
négy sarkában, szétszórva, kisajátítva, idegen kultúrkörök gazdagságát
gyarapítva! Lám, egy-egy ritka idegen madárnak minálunk is került fészek.
Az ötvösmunkák között még több a vándormadár. Egy román stílusú
körmeneti kereszt feltehetően Limogesból érkezett a 13. század derekán,
hogy később a műtörténészek számára Szarvas váljon a lelőhelyévé.
Zsigmond király ezüst foglalatú ivószaruja (bölény szarvából készítve)
német lovagrend ajándéka; de Mátyás királyé – a kettő között nehéz volna
választani – már magyar ötvösök remekműve. Gabus igazgató nem hiába
írja a katalógus előszavában: „a 11. században Toledótól Esztergomig a
kereszt uralkodott Európán és teremtett, a közös erkölcs erejével valamit,
ami az első eszméletnek, az összetartozás első fölfedezésének tekinthető,
a vallási egységnek azon a területén, amelyik a nyugati mórok és a keleti
Bizánc között elterült”.
Ha meggondoljuk: ez az Európa, ez a mindnyájunk Európája – a múlt
századforduló néhány rövid lélegzetű évtizedétől eltekintve – azóta sem
400 Történetét az Új Látóhatár 1964. szeptember—októberi számában ismertette Szabó
György.
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volt ennyire közös haza. A neuchâteli kiállítás ezt a mindnyájunk Európáját idézi: a magyar műkincsek belesimulnak a közös művészetbe és azokban a látogatókban, akik a történelmet a francia királyok, német császárok
és olasz fejedelmek krónikáira korlátozták, kiterjesztik Európa határát a
keleti Kárpátokig. Az, amit pár szóval felsoroltunk és az is, amire már
nem maradt helyünk – a textíliák, miseruhák, csodálatos csempék Besztercebánya és a budai királyi palota hajdani kályháiról vagy a bemutatott
pénzgyűjtemény Szt. István fél-dénárjától II. Lajos dénárjáig – Magyarországot az európai alapzat, a keresztény kultúra nagy, a nagyokkal egyenrangú építői közé emelik.
A műkincseket kiegészítő fénykép-anyag jól megválogatott, meggyőző, gazdag. A kiállítást magyarázó térképek – a hajdani országhatárok,
városnevek következetes szerepeltetésével – szükséges kiegészítés és örvendetes meglepetés is volt az utolsó húsz év sok elszomorító és indokolatlan áltapintata után. A történelmi összefüggések bemutatására a svájci
rendezők talán nagyobb gondot fordíthattak volna: itt a rendezés mintha
túlbecsülte volna a látogatók kronológiai ismereteit. A katalógus szép,
gonddal készült; a benne szereplő hat kis tanulmány – magyar szerzők
munkája – nem esik a régebben dívott, bántó túldicsérés hibájába. A katalógussal szemben legfeljebb az az ellenvetésünk lehet, hogy a benne szereplő rajzok, az illusztrációk vázlat-stílusban mutatják be a kiállított
anyag otthon maradt társait, és ezzel elmossák, stilizálják azt, aminek az
értékére ráterelni kívánnák a figyelmet.
A kiállítás akusztikai hangulatát – kitűnően – hanglemezek teremtik
meg, amelyek egy férfikórus előadásában magyar népdalokat adnak elő.
A neuchâteli kiállítás az év végéig, egy fél esztendőn át tartja nyitva a
kapuit. A szomszédos termekben a mai magyar iparművészet hat képviselőjének rendeztek egy kisebb kiállítást. Az anyag talán egyenetlen, de
semmi esetre sem méltatlan a hazai iparművészethez. Szupán Irén,
Prepelicza Katalin, Percz János és Solti Gizella, azonkívül a két európai
hírű, nagyszerű kerámikus asszonyunk, Gorka Lívia és Kovács Margit
művészetének új állomásaiban gyönyörködhetünk itt.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Utazás az anyanyelv körül 401
Karinthy Ferenc: Nyelvelés, Gondolat Kiadó, Budapest 1964, 181 lap.
Egyetlen irodalom sem lehet meg az anyanyelvet fejlesztő, az anyanyelvért aggódó, az anyanyelvet oltalmazó írók nélkül. Az írónak – nem új
gondolat ez – a nyelv nem csupán nyersanyaga és kifejezési közege;gyakran sátra és fegyvere, vára és pajzsa, szűkebb értelemben vett hazája is. „Dörmögj testvér, egy sor Petőfit / köréd varázskor teremtődik” –
írta Illyés; más költők úgy írnak magyarul, mintha részesei lennének egy
nagy „nyelvi összeesküvésnek”. A nyelvi felkészültség, az anyanyelv
bensőséges ismerete már önmagában rangot ad: az igazi írnitudás ezzel
kezdődik.
Karinthy Ferenc új könyve egy budapesti napilap nyelvészkedő, jobb
értelemben vett nyelvművelő rovatában közölt írásokból gyűlt össze. E
tárca-terjedelmű cikkek zamatát az adja meg, hogy szerzőjük nem gyakorló nyelvész, de a nyelvészet szakirodalmával lépésttartó, a nyelvtudományt nem kívülről, de a „taccsvonal mentéről” figyelő ex-nyelvész (íróvá züllött a szerencsétlen!), akinek az írásaiban nyoma sincs a nagyképű,
kioktató purizmusnak, aki szellemesen és közvetlenül közli észrevételeit,
ilyen-olyan közölnivalóit. A vérbeli írónak mi sem ellenszenvesebb, mint
a hivatásos purista, aki nemegyszer elavult szabályok ráolvasásával akarja
az idegen szavak elburjánzását gyógyítani. (Amit Kosztolányi csinált,
azért volt nyelvvédelem, mert ő nem csak tiltott, hanem az általa csúfnak,
vagy helytelennek vélt kifejezések pótlására újakat is ajánlott és – volt
füle a nyelvhez.)
A Nyelvelés szerzőjének módszere egyszerű: keres magának egy témát,
s arról körülbelül mindent megír, amit célszerű megírni. Így ír a pesti
nyelv újabb hajtásairól, a szinonimákról, a közhelyekről, vagy az emigráns magyarok nyelvhasználatáról. Néha egy-egy szó eredetéről és jelentéseiről értekezik, röviden, vidáman és tanulságosan. A külföldön élő magyart persze legjobban azok a cikkek érdeklik, amelyek az élő nyelv (ami
lényegében a pesti nyelv) újításaival, újonnan szentesített, vagy még nem
is legalizált, fordulataival foglalkoznak. Karinthy Ferenc és, tegyük sietve
hozzá, Kolozsvári Grandpierre Emil tájékoztatása nélkül sötétben botorkálnánk, nem értesülnénk a hazai nyelvfejlődés állásáról. A Nyelvelés
401

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 5. számában.
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lapozgatásával egyidőben olvastam K. G. E. rendkívül informatív vagánynyelv paródiáját az Új Írásban (A fekete bula), amiből megtudtam, hogy
nem is lenne olyan könnyű szót értenem a mai tizenévesekkel – nemcsak
fogalmaink mások, szókészletünk is merőben más. Lehet, hogy mi szebben beszéltünk magyarul hasonló idős korunkban, mint ők, flegmatikus
hülyegyerek-frizurás öcséink, de az is biztos, hogy az ő beszédmodoruk
„célratörőbb”, mint a miénk volt.
Íme, néhány a pesti népnyelv új vadhajtásaiból, Karinthy gyűjtésében:
aki felbosszant valakit, az „nyomja a tüskét”, aki méregbe gurul, annál
„fölmegy a pumpa”, a „kasa”, „frankó”, „oltári” helyett újabban a „csontkemény” jött divatba. A „begerjedt”, „elkenődött”, „átrázta” már a mi
időnkben is dívott, de a lányt mi még bőrnek, csajnak, esetleg spinének
neveztük és nem „bulá”-nak és „bigé”-nek, ahogy arról Grandpierretől
értesültem. Új kifejezés, de nem rossz a „lekoppint” (lemásol, lekopíroz),
a „szövegel” (hantázik, leadja a szöveget) és a táncot jelentő „rázás”.
(Ami azt illeti, a tviszt epigon-táncainak a korában a „gyerünk rázni
egyet” kifejezés a lehető legtökéletesebben fedi a tánc lényegét.) A nőt
hajdanában „főzték”, de már hosszabb ideje „fűzik”, s ha a tag, aki fűzi a
bulát, nem vigyáz, nagyon „pofára eshet”. Nekem legjobban az olyan
újabbkeletű kiszólások tetszenek, mint: „engem sem a matyók hímeztek”
(56 előtt: én sem ma léptem le a falvédőről) és „jó csontban vagyok, fél
kézzel eszem a nápolyit”. Nagyon szemléletesnek tartom a Karinthy
könyvéből kimaradt, de Kolozsvári Grandpierre és mások gyűjtéséből
ismert megkülönböztetést „elit fej” és „menő fej” között. A „menő fej”
az, akinek van pozíciója, kocsija és évenként több külföldi útja, lehetőleg
állami kiküldetésben. Az „elit fej” ezzel szemben intelligens és szakképzett. A kettő nem okvetlenül zárja ki egymást, de a fiatalok nyilván sok
„elit fej”-et ismernek, aki egyáltalán nem „menő”, s a megkülönböztetésben már benne van értékítéletük a „menő fej” valóságos értékéről, ami
lényegesen más, mint az illető karrier-kapacitása.
A hajdani jassznyelvből kinőtt pesti „népnyelven” kívül vannak a magyar nyelvnek szakmai argói, csoportnyelvei is. Vannak aztán „kornyelvek”, ezekre az elavulás törvényei még érvényesebbek, mint a beszélt,
vagy az irodalmi nyelvre. A háború alatti Magyarországon kialakult például valamiféle „hadinyelv”, amiből a dunaparti kettes villamost jelző
„stukán” kívül alighanem csak a „rugalmas elszakadás” maradt meg gúnyos értelemben. A mai húszévesek törhetik a fejüket, miért volt akkora
úr a „légóparancsnok”, mi az a „sündisznóállás”, hogyan függ össze a
„stróman” az „aladár”-ral. Volt aztán ruszkinyelv; ebből maradt vissza a
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„davajgitár”, a futótűzként elterjedt „zabrálni” és „zabrálás”, a „bárisnya”
és az implikációiban félelmetes „kicsirobot”. Emlékszünk a pártnyelvre,
illetve a pártzsargonra is, amelyekben a „felajánlások” sikerét a „lazaságok”, valamint az „éberség hiánya” gátolták, a problémákat „kitárgyalták” és „átbeszélték”, a nemzetközi helyzet egyesek szerint „fokozódott”,
s egy politikai tiszt egyszer így mennydörgött ránk, táborozáson lévő
egyetemistákra: „ev-táásak, most, hogy az ellenség keze betette a lábát
Guteramalába...” – amiből azért látszik, hogy a pártzsargon és a félműveltek hírlap-stílusutánzatai sok derűs percet is szereztek a szenvedő alanyoknak.
Nem rovom fel Karinthy hibájául, hogy a szakmai argók legmulatságosabbikát, a katonai nyelvet nem vette célba a Nyelvelés-ben. Feltételezem, hogy a jelenlegi néphadsereg-belnyelvet nem is ismeri kellőképpen,
meg aztán ha a mindenkori pártvonalon kívül van valami, ami a magyar
sajtóban szent és sérthetetlen, az a belbiztonsági fegyvernem és a katonaság. Pedig nyelvi szempontból a néphadsereg nem mindennapi élvezetet
nyújtott. Örkény István írja valahol, hogy a Horthy-hadseregben volt egy
őrmestere, aki egy ige variálásával minden, a hadseregben szükséges,
műveletet ki tudott fejezni. A néphadsereg megőrizte és alkotó módon
fejlesztette tovább ezt a hagyományt, amihez aztán a nyári táborokra bevonult egyetemisták is hozzáadták a maguk piculáit. „Szabicsek,
harcikám!” – üdvözöltük egymást G. E.-vel, akiből azóta tehetséges elbeszélő lett, de akkor még csak az elszórt nyelvi mazsolákat ízlelgette. Ez a
kifejezés a „Szabadság, harcos!” helyett volt használandó; a „harcos” szerintem egyszerre zordon és hülye, de azt hiszem elsősorban hülyesége és
nem ősi zamata miatt rendszeresítették a néphadseregben. A táborhoz,
ahol az érettségizett „bokorugrók” (gyalogosok) tanyáztak, olyan nélkülözhetetlen fogalmak tartoztak, mint a „lazarett” (gyengélkedő), a „miniszteri út” (azon jött a miniszter elvtárs látogatóba), nomeg az „elaknásított” erdő (nem volt elég latrina). További nyelvi mazsolákat nem említek, mert perbefognak közszeméremsértésért. Első nyári táborozásunk
„díjnyertes” bemondása az egyik tiszt „elszólása” volt: „Önök a mai naptól fogva katonák. Itt megszűnik minden civilizáció.” De a böhönyei táborból ránkmaradt szózatot is betéve tudtuk: „Magyarra vulkanizált szovjet filmet forgatnak a helyi mozgóban. Három napra proponálva!”
A Nyelvelés írója, nagyon helyesen, szorgalmazza a nyelvi klisék elleni
küzdelmet: erről szól, a többi közt, a Háth-Bizony Jánosról írt karcolat.
Háth-Bizony János az, aki a gyűléseken mindig „csatlakozik az előtte
szólóhoz” és felszólalása végén szerényen bejelenti: „csak ennyit akartam
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mondani”. A sajtó háth-bizony-jánosi szelleme olyan nyelvi kliséket produkált, mint az „újabb győzelem a munka frontján”, később „vannak még
hibák”, újabban: „őszintén megmondjuk” és az „ellenséges nézetek beszivárgása”. Köztudomású, hogy minden kornak, minden konjunktúrának
megvannak a maga politikai közhelyei – az igazi írót és újságírót éppen
az különbözteti meg az átlagostól, mennyire képes a divatos kliséket elkerülni, kísértésüknek ellenállni.
A diaszpórában élő magyarokat különösen érdekelni fogják Karinthynak a külföldi magyarok nyelvéről, az emigráns-argóról tett megállapításai. Nincs közös emigráns nyelv (hacsak az olyan megegyezéseket nem
számítjuk, mint például a „menekült” vagy „emigráns” szó kizárólagos
használata a Magyarországon dívó „disszidens”-sel szemben), s az emigráns-argó országról–országra változik, legtermékenyebbnek talán a francia nyelvterületet jelölhetnénk meg. Az olyan nyelvrontó kifejezésekről
nem beszélve, mint a „szortizás” meg a „sanzsolás”, a párizsi magyarok
más kifejezésekkel is gyarapították a „szürkék” világában sínylődő nyelvünket, ilyenekkel, mint a „csövezni” (ágyrajárni, talán a csőlakóból?),
meg a „talpramagyar”, ami egy József Attila versben is szerepel, közel az
Eiffel-toronyhoz. Az angol nyelvterületen élő magyarok nyelve erősen
romlik, az átlagmagyar észre sem veszi, milyen mértékben keveri anyanyelvét a fogadott nyelvvel: „Hát akkor báj-báj, megyek, felpikkolom a
bojfrendemet”, avagy „Kovács úr, látta már az új kárémat?” (a car-ból
autó). Árnyalati különbségeket észlelni az egyes emigrációk stílusában;
más a „kanadás” és a „kanadai” magyar, a bezzegmagyarok (bezzeg, nekünk nem ment ilyen jól, amikor kijöttünk) nyelve avultabb az újmagyarokénál; a régi kivándorlók másképp törik a magyart, mint az új bevándorlók.
Akadnak aztán olyan szavak az angol–amerikaiban, amelyeket csak
nehezen lehet, ha egyáltalán lehet pótolni meglévő magyar szóval. Mint
hallom, a blue-jeans-ből otthon farmernadrág lett, a baby-sitter-ből pótmama, a jukebox-ból meg éppen a rettenetesen csúnya Wurlitzer, ami
felvehetné a versenyt a spájz-zal és a sperhakni-val. Hanem rengeteg új
szónak még nincsen magyar megfelelője; hogyisne, hisz a franciába is
eredeti alakjában hatol be (meg is rótta érte a franciákat Etiemble profeszszor a „Parlez-vous franglais”-ben) – s elvárhatjuk-e vajon a természetes
nyelvi környezetükből kiszakadt magyaroktól, akik már csak féllábbal
élnek benne az élő magyar nyelvben, hogy elfogadható új szavakat kovácsoljanak a nap-mint nap felbukkanó olyan dolgokra és fogalmakra, mint:
supermarket, drugstore, pin-up girl, drive-in movie, restaurant, hambur1143

ger, sit-in, follow-up, waste-disposal, walk-in closet, skin-diving, surfriding, stb. Még az olyan egyszerűnek látszó kifejezések, mint az icecream és a traffic-jam sem fedik teljesen a magyar fagylaltot, illetve torlódást; mindkettő többet jelent, az ice-cream-et krémfagylaltnak kell hívnunk (a magyar fagylalt „sherbet” néven ismeretes Amerikában), a
traffic-jam pedig „forgalmi zűr” inkább, mint egyszerű torlódás, vagy
fennakadás. Felesleges szaporítani a szót: a feladat közös, egyedül sem
mi, sem a hazai írók nem tudják megoldani, együtt kellene hozzálátnunk.
A magyar nyelv érdekében lépést kell tartanunk a technika, a tudomány
és az életszínvonal fejlődésével, s ebben a munkában nélkülözhetetlenek a
nyelv szakemberein, a nyelvészeken kívül a nyelv művészei és tudatos
formálói, az írók. A fontosabb idegen kifejezések magyarításában hasznosan működhetnék együtt a kétfelé szakadt, de azonos forrásból táplálkozó
magyar irodalom.
És végül: köszönjük meg Karinthy Ferencnek, hogy egy értékes hagyományt felelevenítve nyelvészkedését ízléssel és mértéktartóan művelte. Reméljük, hogy példája ösztönző erővel hat más írókra, otthon és az
emigrációban egyaránt, hogy a nyelvi kliséktől egyre himlőhelyesebb
magyar újságírás művelői is belátják: nem lehet igazán művelt az, aki
nyelvében műveletlen, aki nem művelte ki magának mindnyájunk közös
birtokát: az anyanyelvet.
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BOGYAY TAMÁS
A finn-ugor nyelvtudomány 402
Gyula Décsy: Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft.
Wiesbaden – Otto Harrassowitz, 1965. 261 lap.
Décsy Gyula könyvének címe meglehetősen száraz és talán nem is égészén pontos. A régi és sajnos már divatja múlt szóval inkább „foglalat”nak lehetne nevezni. A finnugor nyelvek tudományának a foglalata, egy
könyv, amely összesűrítve nyújtja a lényeges alapismereteket. Bevezet, de
egyúttal kerek egész, lezárt képet ad, méghozzá a szaknyelvészek nemzetközi szigorú rendszerességével összeszerkesztve. Paragrafusokra oszlik, mint valami hosszú törvény vagy rendelet. Ezek meg nagy fejezetekbe vannak összefoglalva.
Az első általános jellegű: tisztázza a finnugor nyelvtudomány fogalmát, ismerteti a kutatás történetét, módszereit és eszközeit. A második
sorra veszi az egyes finnugor nyelveket. Osztályozásuk ismertetése után a
magyarral kezdi és a kihalt nyelvekkel végzi. Mindegyiknél szabályos
sorrendben egymásután tárgyalja elterjedésüket, egész röviden a nép történetét, ha vannak, írásos nyelvemlékeiket, a táj szólásokat, irodalmukat
és a nyelv történeti fejlődését. A rendszer következetes, de mégsem merev. Ha kell, jut benne hely más problémáknak is, a magyarnál például a
helyesírás történetének. A harmadik nagy fejezet a finnugor alapnyelvtől
az egyes finnugor nyelvekig vezető utat mutatja be, vagyis nyelvtörténet.
Közben ragozási táblázatok szemléltetik az egyes nyelvek közös vonásait
és különlegességeit. A negyedik fejezet a finnugor alapnyelv és őshaza
kérdését tárgyalja összefoglalva azt, amit erről a kézirat lezárásáig, 1962
tavaszáig a tudomány megállapított. László Gyula 1961-ben megjelent
„Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön” című, új módszerével figyelmet érdemlő könyve az
utolsó munka, amellyel még foglalkozik. Décsy szkeptikus László eredményeivel szemben és véleményét az azóta lefolyt vita, főként Hajdú Péter kritikája, igazolta. Az ötödik fejezet mintegy kiegészít, a más nyelvcsaládokkal való rokonságot veszi kritikai vizsgálat alá. A befejező két
függelék a finnugor és szamojéd népneveket és valószínű eredetüket ismerteti és mintegy ízelítőnek közli ugyanazt a szöveget valamennyi ma
élő finnugor nép irodalmi nyelvén, valamint németül és oroszul.
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Décsy könyve nem lesz tömegolvasmány és nem is lehet úgy olvasni,
mint egy regényt. Nem is erre való. Szerzője, aki jelenleg a hamburgi
egyetemen a finnugor nyelvészet professzora, kézikönyvnek és tankönyvnek szánta, de lexikont is pótolhat. Ugyanis a tartalomjegyzék szinte mértani szabályossága nemcsak tipográfiai mesterfogás, hanem a belső, szellemi felépítést is tükrözi. Ezért egy félórai lapozgatás után az ember már
pontosan tudja, mit hol kell keresnie. Épp olyan könnyen meg tudja állapítani, milyen a lapp birtokos személyragozás, mint azt is, hogy melyik
finnugor nyelv ismeri az egyes és a többes szám mellett a duális-t, a kettős számot is és mi ennek az eredete. Tájékozódhat arról is, mennyit tesz
ki egyes nyelvrokonaink jelenlegi lélekszáma, hol élnek, milyen körülmények között, mi volt a múltjuk, van-e még jövőjük?
Décsy Gyula könyve tudtommal az egyetlen ilyen fajta összefoglaló
munka német nyelven. Érdemes hát összevetni a mai hazai tudományos
irodalom rokon termékeivel. Legközelebb az „Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek” című sorozat egyébként kevésbé terjedelmes, de hasonló
célú köteteihez áll, csak még tömörebb és rendszeresebb. Különösképpen
azoktól a művektől áll a legmesszebb, amelyek tárgyukat és összefoglaló
jellegüket tekintve legközelebbi rokonai. Elsősorban Hajdú Péter „Finnugor népek és nyelvek” című, 1962-ben megjelent könyvével tanulságos
összehasonlítani. A tartalom, legalábbis a problémák, jórészt ugyanazok.
Hajdú könyve azonban úgynevezett népszerű stílusban íródott. Oktat, de
mégsem igazi „foglalata” a tudományos eredményeknek. Arra való, hogy
elejétől végig elolvassa valaki, épp ezért nem tudja teljesen kielégíteni
azt, akit valami részletkérdés érdekel. Pedig olvasói közt sokan vannak
ilyenek, mert a fiatal szegedi nyelvészprofesszor nem egy vitás kérdésben
foglal állást és sok homályos pontot tisztáz. A könyv színvonalas, szakszerű, de így ahogy van, mégsem lehetne egyszerűen lefordítani németre,
angolra vagy franciára és odaadni nyugat-európai vagy amerikai diákok
és tudósok kezébe. Úgy éreznék, gördülékeny csevegések ködéből kell
kihámozniok a lényeget.
Ez a népszerűsítő hangnem nem Hajdú Péter hibája, hanem a szellemtudományok területén a hazai könyvkiadásban hivatalos követelmény.
Történésznek, irodalmárnak, filozófusnak, nyelvésznek, régésznek, ha
már egyszer nagyobb, átfogó könyvet ír, mindenkihez kell szólnia. Ha
már nem tudja tudományával emelni a termelést, vegye ki részét a tömegek műveléséből és ideológiai neveléséből. így lesz a mérce, és a hangnem meghatározója is, nem a hozzáértők igénye, hanem épp azoké, akiket
még meg kell tanítani az alapismeretekre. Más kérdés, hogy valóban meg
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akarják-e tanulni. A tudományszomjat igazán felkelteni, a magyar meg a
finnugor nyelvészet kérdéseinek nagy olvasóközönséget nevelni nem
könnyű és nem egyszerű feladat. Kérdés, nem volna-e okosabb a tudományos könyvek kiadásánál elsősorban azokat az olvasókat venni tekintetbe,
akik már megértik és értékelik a tudós mondanivalóját. A világot sosem a
középszer, hanem mindig a legjobb, igazán kiemelkedő teljesítmények
vitték előre.
Décsynek nem írták elő sehonnan a népszerűsítést. Oslótól Szegedig
segítették azonban a szakemberek, a könyve függelékében közölt mintaszöveget a Szovjetunióban fordították le az ott élő finnugor népek nyelvére, a kliséket a müncheni Magyar Intézet vállalta. Könyve így lett a nemzetközi tudós világhoz szóló munka. Bár ridegen ható paragrafusok sorozata, mégis érezni rajta, hogy szívvel írta. Ezért állhat ott a címlap belső
oldalán a különös, de szép ajánlás, néhány meleg magyar szó magánosan
a 250 oldalnyi tudós német betűrengeteg élén: „Apám, a kisalföldi magyar földmívelő emlékének”.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Egy bátor vers margójára 403
A vers a monotónabbra–modernebbé tördelt Új Írás májusi számában
jelent meg, mondhatnók: ott zavarta meg a nyájas olvasók lelki egyensúlyát. Magyarországon nem szokás ilyen nyersen, ilyen őszinte szenvedéllyel igazat mondani, verset írni, amelyen ennyire ne látszana meg „a
hatóság körpecsétje”. Maróti Lajos versét csak önnön lelkiismerete diktálta; ugyanolyan spontán gesztusnak érezzük, mint azt a történelmi pofont,
amely a forradalom alatt egy csendőrkalapban parádézó ember arcán, s
tegyük hozzá, felkelő-kézből, elcsattant. Maróti verse, az „Egy két-színű
szerelem ügyében”, dupla pofon: a sunyi „fajvédő” kispolgárnak éppúgy
kijut belőle, mint az opportunista vonalas újságírónak, aki a kényes hazai
témáktól óvakodik, de buzgón táv-kibicel a Nyugat megoldatlan problémáinak.
A versben fekete fiú és fehér lány szereti egymást Budapesten – s mért
ne szeressék? – kérdi Maróti. Miért ne tisztelje a költő két, színben különböző, de egymáshoz közelálló ember szerelmét? A színesek és fehérek
közötti házasság, vagy nemi kapcsolat nem probléma például Párizsban,
de az még Alabamában, sőt – Moszkvában is. Magyarországon ma nincs
„négerkérdés” fűzi tovább gondolatmenetét Maróti, viszont van – antiszemitizmus és cigánygyűlölet. A gyűlölet taplója „oly gyakran felparázslik” az ostoba fejekben – ez ellen kellene tenni valamit, sürget a költő,
nem az amerikai négerek jogaiért aggódni:
Mert egy a tapló... Tisztelt kollégáim,
újságcsinálók, bőrszín- és egyéb más
előítéletügyekben, az olcsó
táv-kibickedések helyett a söprést
nem lenne jobb tán itthon kezdeni?
Marótinak, nem vitás, igaza van. Igaza van, még akkor is, ha szókimondásáért megorrontanak rá holmi korlátolt „úriasszonyok” és jólfizetett
távkibicek. De hogy azért az utóbbiakat megnyugtassuk, vannak elegen,
akik helyettük is bírálják az amerikai társadalmat, az amerikai mítoszokat.
Egy nemrég megjelent antológiából idézem az alábbi sorokat. Szerzőjüket
Joel Oppenheimernek hívják, Marótival éppen egyidős, s verséből úgy
veszem ki, azt a szerepet próbálja itt betölteni, amit Marótiék otthon. S
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nem lenne okos dolog Oppenheimert hibáztatni azért, mert nem
távkibicel, mondjuk, a szovjet entellektüeleknek:
valaha csatában kibontott zászlónkon az állt
ne taposs rám mi azt hisszük
jogunk van bárhová lépni szabadok vagyunk
s ezért mindenki más alábbvaló kire rátaposhatunk, én nem teszem
ezt, amerika, magam akarom megvívni csatáimat
a magam ellenségeivel...
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Kritikai jegyzetek Csontváryról 404
Jászai Géza: Csontváry, kritikai jegyzetek; München 1965, 48 lap, 6 képpel.
Negyvennyolcoldalas, fehér papírba kötött könyvecskét hozott a pósta.
Úgy fest, mint egy tudományos akta, vagy egy doktori disszertáció. Az
akadémiai puritanitást csak egy izgalmas fafelület lenyomata bontja meg,
amely sötét négyszögével a fedőlapot díszíti.
Jászai Géza müncheni művészettörténész úgy érezte, hogy mondanivalója Csontváryról, az „elátkozott festőről” nyilvánosság elé kívánkozik,
annál is inkább, mert alkotásai körül viták dúlnak, életéről és művészetéről – végre – könyvek és tanulmányok jelennek meg. Mindettől eltekintve: Csontváry a magyar képzőművészet egyik legkiemelkedőbb alakja.
Erősebb egyéniség, mint bármely más magyar festő, a színek és formák
eszközével nagy víziók láttatója, úttörő.
A keszeg füzetként megjelentetett jegyzetek rokonszenvesek és érdekesek. Nekem mindig örömömre szolgál, ha a Nyugatra kényszerült fiatal
magyar tudósoknál jeleit látom annak, hogy a nehéz örökségtől megszabadulva kérlelhetetlen tárgyilagosság és a pontosság jó erényeit fejlesztették ki magukban. Jászai alapos. Stílusa világos, bár itt-ott magyartalan.
Amit Csontváryról e füzetkében elmond, nem csupán adalék. Néhány
igen értékes esztétikai elemző megfigyelést, néhány analitikai megközelítési lehetőséget (egyszerűek, mint a Kolumbus tojása) is találunk a negyvennyolc oldalon.
Az első jegyzetnek ez a címe: „Értékelések ellentmondásai”. Három
tanulmányt vesz bonckése alá a szerző: Lyka Károlyét, Genthon Istvánét
és Bernáth Aurélét. Megállapítja, hogy Lyka nem tudja igazából hová
tenni Csontváryt, Genthon helytelenül az expresszionizmus előfutárának
tartja, Bernáth pedig megbocsájthatatlan elfogultsággal és felületességgel
(szerintem konzervatív értelmetlenséggel is), mint „elmebajos festőt”
vizsgálja. Lyka nem alapos, mert – bár úgy ismerte Münchent, akár a tenyerét – akadémiailag képzetlennek tartotta a festőt. Genthon tévedése
érthető, mert a 30-as évekből ered, amikor sokfelé keresgélték az expreszszionizmus eredeteit és az akkori leglelkesebb Csontváry propagátor: Lehel Ferenc is olyasmit pedzett értékes és fontos, de érzelmileg kissé túl
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szabadjára engedett írásaiban, hogy Kosztka Tivadar tulajdonképpen
nemcsak posztimpresszionista, de az expresszionizmusnak is őse. (Kár,
hogy Lehel könyve nem jutott el a kritikai jegyzetek papírra vetése előtt a
szerzőhöz.)
Jászai Géza végül azért marasztalja el mindhárom bírálót, mert lemondtak a műalkotások gondolati értelmezéséről.
A következő jegyzet címe: „Látomás vagy látvány?” Egy Csontváry
kép megszületésének érdekes körülményei alapján jut el a kérdésig Jászai:
vajon valóban látomásos (vízionárius) festő volt-e? Válasza: Inkább a
természetben eléjetáruló látvány hatott képteremtő képességére. Mint
Csontváry írta: „a gyönyörű természet látlata”.
A kis kötet utolsó jegyzete keltheti a legnagyobb feltűnést. Jászai Géza
ebben ugyanis a romantika felől közelít Kosztka Tivadar életműve felé.
Bizonyításai (műmellékleten illusztrálva is vannak) hihetőek. Bármennyire is csábító Csontváry művészetében szürrealizmust keresni, nagyon
megvizsgálandó, miféle jelek ezek.
Az utolsó sorokban Jászai Géza megemlíti, hogy a 19. század művészetének igazi története még megírásra vár. Az akkori formálóerők csak
most válnak áttekinthetővé. Az áttekintés apró részének szánta jegyzeteit.
Csak azt kívánhatjuk: vállaljon nagyobb részt a feladat elvégzéséből.
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ALBERT PÁL
Szabó Magda útijegyzetei 405
Szabó Magda: „Hullámok kergetése”, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1965; 263 lap.
Szabó Magda „Hullámok kergetése” című, útijegyzeteit tartalmazó kötete
huszonhatezres példányszámban jelent meg: a hazai viszonylatban feltűnően magas szám egyaránt mutatja a szerző egyre nagyobb népszerűségét
és a közönség igényét is a műfaj termékeire. Írónő és közönség találkozása ezúttal nem a véletlen műve: Szabó Magda, ha előreküldött felderítőként is, csak egy az egyre számosabb hazai utazók közül. Síkérének bizonyára ez a magyarázata, de a valóban érdeklődő olvasó ezért is teszi le
csalódottan könyvét: a tagadhatatlanul tehetséges, jószemű írónő ezúttal a
„minőségi” túrista szerepe helyett beérte az „átlag-túristá”-éval, s tollát
alig használta többre, mint amire a műemlékeket, pittoreszk városnegyedeket elárasztó látogatók fényképezőgépüket.
Utazási lehetőségei sokáig neki sem voltak jobbak, mint honfitársaié:
1959-ig csak egy kislánykori Semmering-emléket őrizgethetett a határokon túli világból. Azóta azonban bejárta fél-Európát: békekongresszusi
küldöttként Stockholmot, Göteborgot és Koppenhágát, könyvkiadói meghívásra Londont, Frankfurtot, Párizst, a szovjet írószövetség védnöksége
alatt Moszkvát, Leningrádot, Tbiliszit, civil túristaként Itáliát, Velencétől
Amalfiig; s a sors politikai tréfája, hogy végül előbb láthatta a NotreDame-ot, mint a határsávvédte jáki templomot.
A hosszú idő után végre külföldre is kijutó ember eleinte mintha csodák között járna: hiába olvasott róla, most lát életében először nagy kikötőt, tengert, modern világvárost. Az olvasmányok távoli, szinte mesés
világról szóltak, s most minden követ, minden épületet valóságos mágikus
érintéssel, ráolvasó formulával kell azonosítani. „Szervusz, Moszkva folyó”, „szervusz, ostiai országút”, „szervusz, Tiberis”, „szervusz, Vilmos”
– köszönti sorra meghatottan, bár kissé nyafogóan-modorosan a szeme
előtt megnyíló tájat vagy éppen Shakespeare emlékművét. A turista első
igéje a létige: a van: a „felismerés, hogy ez csakugyan van”, legyen szó a
tulai országútról, egy oxfordi árkádról vagy akár a Montparnasse kávéházairól: „Rotonde. Coupole. Dôme. Beleskelek a híres kávéházakba. Olyan
furcsa, hogy egyszerre csak vannak, megérintem falukat, üvegüket”. A
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túrista-életbe, akárcsak gyorsan alkalmazkodó, leleményes honfitársai,
hamar beletanul az írónő: az otthonról hozott téliszalámi helyett nem sokára szívesebben kóstolgatja az osztrigát, sértett nemzeti önérzete is csak
egyszer berzenkedik, hogy a Panthéonban Puvis de Chavannes cipőtlen,
„mezítlábas undornak” festette Attilát; nem ámul el a svédek gazdagsága
láttán, bosszankodik a szovjet szállodák technikai felszerelésén, s a turistaipar árnyoldalait, az újkori szervezett barbár inváziókat, a demokratizálódás dicséretes, de gyakran bosszantó, parlagi jelenségeit is, miután saját
bőrén szenvedte meg, jól látja. Legjobb lapjai tanúsága szerint érzékeny,
nemcsak a műalkotásokra, a múlt örökségére, hanem a mai élet jelenségeire is figyelmes utazó lehetne Szabó Magda, akiben még líra és humor
ötvözete: a kedély is meglenne, hogy bédekkerkatalógus vagy száraz értekezés helyett az észnek és szívnek szóló naplót vezessen, olyat – hogy
kedvencünket idézzük – mint a boldog kozmopolitizmus, a józan felfedezések, a derűs életélvezet egyik legigazabb képviselője, Charles de
Brosses, a 18. század derekának francia utazója, a „Lettres familiéres sur
l’ Italie” szerzője.
A „Hullámok kergetése” bizonyára számos új olvasót szerez majd az
írónőnek, főleg olyanokat, akik külföldi útra készülnek, vagy éppen előhívott úti fényképeiket akarják az írott nyelv képeivel összevetni. Szabó
Magda régi hívei azonban, akik annak idején örömmel olvasták a „Freskó”-t és az „Öz”-t, most, két-három egyre gyengébbre sikerült regény
után, kissé csalódottan, sőt fokozódó aggodalommal teszik le az útinaplót.
Az apróbb szépséghibákra nem érdemes sok szót vesztegetni: a francia
nevek gyakorta pontatlan helyesírásáért szedő és szerkesztő a felelősek; s
felesleges lenne a kisebb tárgyi tévedést is hánytorgatni: a firenzei San
Marco kolostor múzeumába aligha Giotto, hanem bizonyára Fra Angelico
képeiért látogatott el Szabó Magda; dehát maga mondja, hogy a „csodálatosan” tüzelő „kékekből meg pirosakból”, a „keskeny arcú figurákból”, a
„„vérszín ruhás, arannyal cifrázott, angyali angyalokból” nem sokat láthatott, mert a múzeumőr harsány „avanti, avanti”-val terelte végig a termeken. Apróbb, ízlésbevágó csekélységekről pedig különösen nem érdemes
vitatkozni: ha Szabó Magda elalszik Marivaux művei felett vagy
„bűnrossznak” tartja Visconti „Senso” című filmjét, az ő dolga. De
gustibus non disputandum, s bizonyára a felinophiliáról sem; ha az írónő
szükségesnek érzi, hogy minden útjába kerülő macskát – grúz cicát, fogpiszkálófarkú macskakölyköt a Capitóliumon, délceg kandúrt a Szent
Márk téren – megsimogasson, ám tegye; a mogorva olvasó úgysem tiltakozhat, ha nem akarja, hogy az állatvédő ligával gyűljék meg a baja. Né1153

hány nyelvi modorosságból is kár lenne nagy ügyet csinálni: lesz, aki
majd rútnak tartja az „enorm gyümölcsöskert”-et vagy az „enorm templomépület”-et, és sokallja a megannyi „furá”-t és „pici”-t, a megszámlálhatatlan kicsinyítőképzőt, másnak viszont éppen ezek adhatják a könyv
nőies báját. Annak pedig csak örülhetünk, hogy Kafka neve végre jelző
formájában is polgárjogot kapott a magyar szépprózában – hiszen Szabó
Magdánál „kafkai” a svéd országút, a Pesten szerkesztett moszkvai útikalauz térképe, a milánói dóm teteje –, csak nehogy úgy járjanak a magyar
írók, mint nyugati társaik, akiknek tollán, éppen mert mindent jelentett,
teljesen elkopott a kifejezés. A morális szeplők talán már jobban bánthatnák a szemet, s a Nyugaton élő ember, ha elfelejti, hogy egy-egy újabb
utazás ára talán éppen ez, kissé értetlenül nézi a sok-sok „protokoll”köszöngetést. Mi az ördögnek annyit dicsérgetni a Malév-étszolgálatát, a
párizsi követet, akit „rettentő jó érzés meglátni”, a párizsi Magyar Intézet
kultúrattaséját, W. urat, a francia pártsajtó hajlékony kritikusát, B. bácsit,
aki beajánlotta a szovjet írószövetséghez, a római követet, aki kiadós
trasteverei vacsora után a „dolce vita színhelyét” mutatta meg neki kocsiján, hazai kiadójának irodalmi vezetőjét vagy éppen a frissensült Kossuthdíjas költőt; lehet némelyikük derék ember is, de az enyhe szervilizmussal
vegyülő emlékkönyvi negédesség a panegirikus alanyát és tárgyát egyaránt, feleslegesen, gyanússá teszik. Nem különösebben tetsző dolog az
ateizmus zászlaja alatt vívott hitvita sem. Lehet, hogy Szabó Magda ízlésétől – akinek, maga mondja, „mióta kálvinizmus van Magyarországon,
protestáns minden felmenője” –, idegen a katolikus ihletésű képzőművészet nem egy remeke s még inkább a latin vallásosság egy-egy külső jegye, ám ha az útszéli hangok ellen – mert ilyen is akad a kötetben – jóérzése nem tiltakozik, véleményéhez joga van: de személyes ellenszenvei
igazolására minek a hatalmat segítségül hívni, Kálvin nevét kiáltva Marxszal bunkózni?
Mindezen lehet bosszankodni a „Hullámok kergetésé”-t lapozgatva,
noha a szerzőnő védekezhetik, hogy nem bogarászó, minden kákán csomót kereső kritikusnak, hanem a nagyközönségnek írta művét. Annak, ez
szentigaz; kérdés csak az; kényelmességének akart-e hízelegni, színes
diapozitív képecskéket házhoz szállítani, vagy a gondolkozást is megmozgató útra hívni? Az írónő fogadatlan prókátora a sokban találó mentőérvvel is előállhatna: a 20. század második felében van-e még a műfajnak jogosultsága, lehet-e még ma is az ezerszer felfedezett, könyvtárnyi
irodalomban megörökített tájakról útinaplót írni, műemlékekről, múzeumokról újat mondani, amikor már százötven évvel ezelőtt, s még a legna1154

gyobbak, Stendhal vagy Goethe is, szemérmetlenül kompiláltak, s oldalakat másoltak ki az előttük járt utazók feljegyzéseiből? A közhelyek, szárazon, adatszerűen vagy színes lírai felöntéssel benne vannak a közhasználatú útikalauzokban, „Guide Bleu”-ben, „Michelin”-ben. felfrissített
„Baedeker”-ben, a „Touring Club Italiano” vagy kéttucatnyi, vaskos
köteteiben, s aki még jobban, „disztingváltabban” akar csillogni, könyvtára polcáról nyugodtan leemelheti Burckhardtot, Wölfflint, Wittkovert,
Panofskyt vagy Friedländert.
Szabó Magda, becsületére legyen mondva, erről a kétes dicsőségről általában lemond, s cseppet sem hasonlít a francia írónőre, Simoné de
Beauvoir-ra, aki, míg élete társa, Sartre, kényelmesen pipázik egy nápolyi
eszpresszó teraszán, a tűző napfényben újabb és újabb „egy vagy kétcsillagos” műemlék után lohol, hogy este a jól végzett munka elégtételével
pipázhassa ki őket bédekkerében. Szabó Magda alkatának, ha őszintén
elengedné magát, s ha csapongó lelkesedését néhány erős érzés medrébe
tudná terelni, a másik szerep jobban megfelelne: az „egotizmus” mesteréé, a boldogságot kereső Stendhalé vagy a nagyonis stendhali tanítványé,
Gionoé, aki olasz útirajzát így kezdi: „Kell-e mondanom, hogy nem Itáliát
megismerni jöttem ide, hanem csupán azért, hogy boldog legyek”. Szabó
Magda azonban, mivel fél a hedonizmus vádjától, s a hangulatok, az
örömteli pillanatok gyűjtését nem tudja vagy nem meri életcéllal, ideológiával igazolni, visszatartja, tompítja vagy gyerekes gügyögéssé torzítja
boldogságtól remegő vagy elégikusan szárnyaló hangját is. Az élmény a
papíron ritkán nemesedik stílussá, életstílussá; ahogy bevezetőjében maga
mondja mentegetőzve: „az utazás közben írt napló (...) csak pillanatfelvételek sokasága, s olykor maguk a felvételek kevésbé fontosak, mint az emlék, melyeket látásuk felébresztett”. Olykor-olykor mégis, főleg az olasz
utat idéző oldalakon, az emlékezés az impressziók sokaságát fájdalmasan
boldog „bel cantó”-ba rendezi. A dallam talán nem új, s variációi is öröktől valók, de minden nemzedéknek, minden megtért utazónak joga van
hozzá. Persze lenne még a harmadik utazó típus, amelyre ma a legnagyobb szükség van az országban: az eszpresszó teraszán pipázó Sartre,
aki – kevesen tudják – bédekker-jegyzetelés nélkül is mesteri oldalakat írt
Velencéről és Tintoretto festészetéről, s aki Rómában vagy Sao Paolóban
is a kor égető kérdéseire keres választ; az Argentína-színház operaelőadásaira páholyt bérlő, kardinálisok fogadásain, „conversazioné”-in szorbetreceptet gyűjtő Charles de Brosses, aki azonban botanikai kérdésekről
Buffon-nal váltott levelet, az olasz gazdasági viszonyokról értekezett, s
Kínát járt misszionáriust faggatott a Mennyei Birodalomról; s idézhet1155

nénk a számunkra még érthetőbb példát, reformkori vagy reformista utazóinkat: Szemere Bertalant, Bölöni Farkas Sándort, a Francia országi
változatok Illyés Gyuláját. Száraz pedagógusok, gyorsan porosodó
doktrinérek lennének? De Sartre-nál, ha akarja, kevesen írnak izmosabb
francia prózát, Illyés legkomolyabb mondataiban is bölcs humor, csipkelődő irónia bujkál, s Brosses elnök is tudja, hogy az állambölcseleti elmélkedés jól megfér a szépnem kedvelésével. Egyikük férfiasán szemérmes, a másik szabadosan kedélyes, a harmadik a polgári erkölcsi normák
döngetője, de mind tudja, hogy ama bizonyos fügefalevelet bárhol lehet
hordani, a szellemen azonban nem ildomos. Nos, Szabó Magda útirajzéval – s mellesleg szólva utóbbi regényeivel is – itt a baj. Senki nem kívánja tőle, hogy egyik napról a másikra közgazdásszá vagy szociológussá
képezze át magát, de ez a – állítson magáról bármit is – okos és művelt nő
miért leplezi oly riadtan, oly kétségbeesett mozdulattal, mint a bibliai
fürdőző Zsuzsánna formás tagjait, éppen eszét és szellemét? Miért tetszeleg olyan pózban, olyan félreértett vagy már eredendően rosszul választott
szerepben, amely már-már tehetségét is hírbe hozza? Vajon azért játssza
ripacskodva a tyúkeszű nőt, hogy ne tartsák kékharisnyának, holott csak
egyszerűen meg kellene állnia a színen, s hinnénk, hogy természetes,
kedves, vidám és érző asszony; vagy alakításáért maga csak részben felelős, s a rendezőpéldány utasításai lennének hamisak, elavultak? A szerepválasztás, az alakítás gondjairól egy elejtett mondata árulkodik: „Mulatok
is magamon, milyen sznob lehetek ebben az állandó antisznob attitűdben”. Az irodalomtörténet egyszer elemezhetné a sznob-antisznob fogalompár „sikerét” a magyar értekezőprózában, s kimutathatná, hogy a Huxley-n nevelkedett ,,„esszéíró-nemzedék”, Szerb Antal vagy Szentkuthy
hogyan vergődött az egyaránt hamisnak érzett két véglet között: ami az
angol írónál könnyed játék, társadalmi komédia volt – mert az igazi intellektust nem járatta le –, az náluk kínos kötéltánc lett, ahol a műveltséget,
tájékozottságot, gondolkozást eleve vagy a nagyképű fontoskodás vagy a
mesterkélt természetesség súlya rántotta magával. Szabó Magda még
mindig csak itt tartana, vagy éppen ide hanyatlana vissza? A dilemmából
még mindig nem tudná kivágni magát, pedig nem is kard, csak egyszerű
vállvonás kellene hozzá? Vagy a fogalmak tisztázása nem is rajta múlik:
túl erős még a romantikus zseni-elméletnek vagy parlagibb változatának,
az őstehetség-teóriának öröksége: hogy a remekmű soha nem az agyban,
hanem egyedül a szívben vagy – tisztesség ne essék szólván – éppen övön
alul születhet csak meg? Hogy – és hagyjuk is a közismert címkét – gondolkozni csak frivol városlakónak szabad, mélyen érezni, igazat szólni
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pedig csak a természet romlatlan, iskolázatlan gyermekének, egyszerre a
kettőt senkinek? Szabó Magda, úgy látszik, egyre inkább beletörődik ebbe
az ostoba, manicheista szemléletbe: a „Hullámok kergetésé”-ben alig
kísérli meg, hogy az idegen világ megannyi jelensége között intellektusával is tájékozódjék, s mint a távoli vándor, ne csak élményekkel, hanem
hasznos tanácsokkal s – legyen bár lejáratott a szó – tanulságokkal térjen
meg. Hullámokat kerget csak, a felszín csillogó, szeszélyes játékát figyeli;
valójában újat kereső búvárként a mélybe úgyszólván soha nem száll le.
Mivel pedig a tájékozódást, a gondolkozást, az elemzést a „sznobsággal”
azonosítja, oldalanként igyekszik olvasójának bizonygatni, hogy „természetes” nő, aki irodalmi csevegések vagy múzeumlátogatások helyett szívesebben „bőg”, „káromkodik” vagy szapora „hinnyé”-kkel csodálkozva
kurjongat. Ám ha póz, legyen következetes! Finomkodó, mesterkélt eszszéírónak elnézi olvasója a tálalás ravaszságait, a csattanós befejezést
hosszan előkészítő fogásait, de mit szóljon akkor, ha a „természetes” írónő verejtékezik, hogy egy-egy ötletet mennél hatásosabban süthessen el,
ha az egykori gimnáziumi tanárnő Radnóti közismert párizsi versére csak
akkor „emlékezik”, miután tízszer megforgatva, minden bőrt lehúzott
róla? Ha a gondolat-ébresztő eredetiséget nélkülözi is a „Hullámok kergetése”, méltányolhatnánk még a retorikus mutatványt: ezzel azonban az
„őszinte” és „természetes” írónőre csak rábizonyítanánk, hogy ő is csal
olykor az ártatlanság látszatáért.
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HANÁK TIBOR
A tudományos tájékoztatás problémái 406
Rózsa György: A társadalomtudományi kutatás és a tudományszervezés
tájékoztatási problémái, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 1965.
Az ezredfordulóig, vagyis a következő nem egész négy évtizedben három
milliárdról több mint hat milliárdra fog növekedni az emberiség létszáma.
A népesség viszonylag rövid idő alatt történő megkétszereződése elsősorban a kutató tudósokra és a szervezőkre mér nagy feladatokat és felelősséget. A különben is felgyorsult tudományos és technikai fejlődés ütemét
a robbanásszerűen szaporodó emberiség problémái méginkább fokozni
fogják, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az ismeretek özönvize szakad a
kutató és oktató tudósokra. Allen Kent amerikai professzor szerint a nap
24 órájának minden percében mintegy kétezer könyv, újság vagy egyéb
közlemény jelenik meg, és ezek terjedelme körülbelül egy milliárd ötven
millió oldal. A szakbibliográfiák száma, melyek ebben a betűrengetegben
próbálnak eligazítani, az UNESCO jelentése szerint eléri a 84 ezret, a
bennük szereplő könyv- és tanulmánycímek pedig a több milliót.
De hogyan lehet eligazodni a tudományos közlemények között, ha már
az eligazodás eszközei, a bibliográfiák között is nehéz eligazodni? Lehetséges még egyáltalán lelkiismeretes tájékozódás? Képes egy tudós megismerni tudománya irodalmát? És még tovább menve: vajon a közlés és
dokumentáció, mely a tudomány velejárója és segítője volt, nem válik-e
most a kutatás akadályozójává? Vajon a tudomány nem lett-e a tudomány
kerékkötőjévé, más szóval: kezünkben van-e még egyáltalán a tudomány,
s nem emelkedett-e fölénk önálló és ellenséges hatalomként, mint Goethe
Bűvészinasában a seprűk?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ Rózsa György könyve: A társadalomtudományi kutatás és a tudományszervezés tájékoztatási problémái. A
szerző is a mennyiségi problémákból indul ki. Rámutat arra, hogy „a történelem kezdetétől a földön élt és élő tudósok 90 százaléka az utolsó tíz
esztendőben működik”. (19.o). Töméntelen jelentés, előadás, táblázat,
tanulmány, könyv kerül ki a kezük alól, és ezek száma a következő évtizedekben tovább hatványozódik. Nemzetközi becslések szerint évente
500 millió dollárt költenek a tudományos tájékoztatásra. Vajon fontos és
szükséges e tömérdek kiadvány? Kétségtelenül szükséges. Bennük adják
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tudtára a többi tudósnak, kísérleteik közül melyek voltak eredményesek,
melyek eredménytelenek, merrefelé hasztalan a tapogatózás, hol lehet
időt nyerni, melyik irányban kell haladni; leírják módszereiket és megállapításaikat, s ezzel lehetőséget adnak az ellenőrzésre, kiigazításra, továbbfejlesztésre, új eredmények felfedezésére. Aki a tájékoztatókat, irodalom-jegyzékeket ismeri, annak kezében van a tudomány egyik fontos
kulcsa, amellyel megtalálhatja a szakirodalom odavágó közleményeit és
magáévá, kiindulópontjává teheti a legutolsó eredményeket. A jó tájékoztatás időt, pénzt és fáradságot takarít meg. Rózsa György Pólya Györgynek a modern tudományok módszereiről szóló könyvét idézi (Les
méthodes dans les sciences modernes, Paris, 1961), ezt írja Pólya
György: „a felfedezés forrásai fontosabbak, mint maga a felfedezés.” Viszont épp a források, a folyóirati beszámolók és egyéb közlemények nagy
mennyisége, már-már „„nagyipari gyártása” és számontartásuk külön
szakmává, tudománnyá való fejlődése joggal készteti cinikus megjegyzésekre a tájékozódni kívánót. Rózsa György idézi Bernal professzor megállapítását, mely szerint „könnyebb egy új tudományos felfedezésre jutni,
mint megállapítani, hogy a problémát megoldották-e már?” (25. o.)
Úgy látszik, hogy a kutatók egy része is hasonlóképp gondolkozik: hiába szaporítják az írások számát, nem veszik a fáradságot bibliográfiák
átböngészéséhez. „A már megszerzett tudományos ismeretek nehéz hozzáférhetősége miatt minden dollárból 45 cent kárba vész” – állapították
meg az Egyesült Államok szakemberei (25. o.). Nagy összeg, hosszú idő,
sok fáradság pazarlódik el a közlemények gyors elavulása, helyesebben a
megállapítások, feltevések, a kutatási és alkalmazási módszerek túlhaladása miatt is. Angol szakemberek szerint „a természettudományi és műszaki közlemények iránti érdeklődés a megjelenést követő második évtől
rohamosan csökken és általában tíz év alatt bekövetkezik a teljes elévülés.” (67. o.).
Miután Rózsa György számos, a tudományban nem járatos érdeklődő
számára is érdekes adattal kellőképp problematikussá tette a tájékoztatás
célravezető voltát, értelmét, felvázolja azokat a rendszerezési kísérleteket
és nemzetközi együttműködési törekvéseket, melyekkel az imént épphogy
csak érintett visszásságokat igyekeznek kiküszöbölni. Azáltal, hogy a
szerző előrevette a tudományos tájékoztatás problematikusságának bemutatását, az olvasót a nyitott kérdések izgalma átvezeti a jóval szárazabb
rendező és szervező elvek, módszerek és eszközök tárgyalásához. Beszámol a tudományos osztályozás problémáiról, a kutatás és tájékoztatás
közötti feszültségekről, a tudomány-szervezés felépítéséről a tudományfi1159

lozófiától és tudománypolitikától a tudományos munka tervezésén, igazgatásán, kutatói módszerein és technikai felszerelésén át a személyzeti és
díjazási kérdésekig.
Ezekben a részekben is rá lehet akadni egy-egy érdekes reformkísérletről szóló példára, mint amilyen a „világdokumentációs” intézet felállítására vonatkozó javaslat.
Jelenleg ugyanis minden országnak nagy fejtörést okoz a tudományos
közlemények figyelése, lefordítása, kivonatolása. A világon mintegy 3400
tudományos kivonatoló szolgálat működik, egyenként hozzávetőleg 50
ezer dolláros évi költségvetéssel, vagyis fenntartásuk évente összesen 170
millió dollárba kerül, s ráadásul – mint ezt Bradford angol professzor
megállapította – nem végeznek teljes munkát. A tudományos szakirodalomnak csak a felét képesek feldolgozni. Az 1959-ben Washingtonban
megtartott tájékoztatási konferencián ezért felmerült a gondolat, hogy egy
nemzetközi dokumentációs központot kell létesíteni, mely minden ország
számára elvégzi a publikációk figyelését, kivonatolását és fordítását. Igaz,
hogy a jelenleg működő kivonatoló szolgálatok 170 milliójával szemben
ez a világdokumentációs központ évente 283 millió dollárba kerülne, de
csaknem teljes munkát tudna végezni.
Rózsa György könyvének első három fejezetében a társadalomtudományok speciális problémái alig kerülnek szóba. A társadalomtudományi
tájékoztatás egyes konkrét eszközeivel és módszereivel, mint pl. a könyvés folyóiratjegyzékek összeállításával, a lapkivágat-archívum kezelésével,
stb. a 4. fejezet foglalkozik. Minderről röviden, vázlatszerűen, de világos
tagolásban, sok táblázattal könnyen forgatható áttekintést ad. De csak a
nagy váz kidolgozását, az osztályok felállítását, a módszerek, működési
elvek leírását illetőleg! Amint tartalmi kérdéseket érint, nyomban kiviláglik politikai- ideológiai álláspontja, amire egy tudományos tájékoztató
írásban vajmi kevés szükség lenne. Sajnálatos, hogy a szerző egy ilyen
általános, az emberiség tudományos és jóléti fejlődésével összefüggő kérdést nem hagy a szakszerűség síkján, hanem kiviszi a világnézeti-politikai
harctérre. Kár, hogy még egy ilyen könyvvel kapcsolatban is politikai
kérdéseket kell feszegetni és nem szaktudományosakat, holott ezek fontosabbak lennének. S most általánosabbra fordítva a szót: kár, hogy a társadalomtudományok magyar képviselői az utóbbi két évtizedben oly ritkán
álltak elő egyetemes igényekhez igazodó művekkel, s hogy alig van tudományos kiadvány, melyekben ne kellene egy s más nem odatartozó
hitvallásfélétől elvonatkoztatni. Sok esetben ezt bizonyára nem a tudósoknak kell felróni...
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Rózsa György a tudományos fejlődés fontos és közérdekű kérdéseit
gyakorta betereli a kommunizmus és kapitalizmus malomköve közé,
amennyiben nyilvánvaló irányzatos tételekkel, részrehajlóan válogatott
adatokkal és példákkal tűzdeli meg az egyébként szakszerűen tartózkodó
fejtegetéseket, s a tetejébe az irányzatosságot a társadalomtudományokban még helyénvalónak is tartja.
A 37. oldalon abból a tényből, hogy a társadalomtudományi tájékoztatás „nem egyszerűen nyilvántart, hanem aktívan felkutatja az irodalmat,
válogat, tehát egyben kritikailag beszámol és értékel”, azt vonja le, hogy
„ideológiailag nincs békés egymás mellett élés” még a tájékoztatás terén
sem. A tényből nála jóváhagyás, javaslat és program lesz, vagy legalábbis
így foghatják fel szavait azok, akik a pártosság régi értelmét szeretnék
visszaállítani. A szerzőnek – feltéve, hogy a tájékoztatás megbízhatóságára törekszik – azt kellett volna megmutatnia, milyennek kell lennie a
szakirodalom felkutatásának, kritikai beszámolóknak és értékelésnek ahhoz, hogy az eredmény ne világnézeti könyvindex, ne a tiltott könyvek
jegyzéke legyen.
Válogatás és válogatás közt különbség van. A Rákosi-korszak úgynevezett „ajánlott könyvek” bibliográfiáit is válogatás alapján állították öszsze, de ha ezeket is a társadalomtudományos tájékoztatás eszközei közé
akarnánk sorolni, akkor épp azt a különbséget rekesztenénk ki, mely a
tudományok szempontjából elválasztja az ideológiai propaganda szempontjaitól. Kétségtelen, hogy nem könnyű megadni a tudományos válogatás kritériumát, vitathatatlan az is, hogy a tájékoztatásban is érvényesülnek világnézeti szempontok, de a fáradozásnak épp arra kellene irányulnia a társadalomtudományokon belül is, hogy ezek a szempontok a háttérbe szoruljanak. Az ideológiák megosztják, táborokra bontják a tudományt és az emberiséget, magukhoz idomítják és ennyiben tudománytalanná teszik a tudományt. A feladat a tudomány és az ideológia szétválasztása lenne, aminek azonban a marxizmus ideológiaelmélete útját állja.
Fonák az is, ahogyan Rózsa György a kommunista országok és a tudomány kapcsolatát ábrázolja. Azt írja a szerző a11. oldalon, hogy a szocialista országok tudományszervezési és tudományos tájékoztatási előnyei
kézenfekvők: „A szocialista állam központosított tervgazdálkodás keretében rendelkezik a tudományos munkához és a kutatásokhoz szükséges
szellemi és dologi potenciállal, tervszerűen gazdálkodhat a kitűzött feladatok megvalósítása érdekében mind a munkaerők, mind az anyagiak
elosztása tekintetében, továbbá a népgazdaság érdekeinek megfelelően
gondoskodhat a kutatási eredményeknek a gyakorlatba való átültetéséről
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és elterjesztéséről, anélkül, hogy ezt az egymással éles
konkurrenciaharcban álló szervezetek, illetve vállalatok üzemi titkolózása
gátolná, amint ez a tőkés gazdaság körülményei között szokásos.”
Abban igaza lehet a szerzőnek, hogy Nyugaton a kutatás olykor belesodródik a konkurrenciaharcba, de kérdéses, hogy a szocialista állam előnyei valóban előnyök-e? A szocializmus talán javára válik a tudományoknak. Ez a rendszer azonban – a Szovjetunióban például – évtizedekig
a tudomány nyomorát eredményezte. Rózsa György maga is kénytelen
elismerni, hogy „a szocialista rendszerből következő pozitív, objektív
jellegű adottságok és előnyök nem spontán módon, automatikusan realizálódnak” és megemlíti, hogy a szociológia és kibernetika hosszú időn
keresztül mostoha helyzetben volt, azt azonban elhallgatja, hogy jó ideig
a hiányzó tudományok közé tartozott a pszichológia, az etika, a matematikai, sőt a formális logika is és az elméleti fizikának olyan fontos része,
mint a relativitáselmélet, – nem beszélve a tudományok eltorzításáról.
Ezeket tekintetbe véve igen visszás, hogy Rózsa György a tudományos
fejlődés teljes kibontakozását egyedül a szocializmusban tartja lehetőnek,
az úgynevezett kapitalista országokban pedig csak átmeneti és részleges
jelentőséget tulajdonít a tudományos-technikai forradalomnak. Véleményét azonban nem tudja következetesen képviselni. Könyvének bevezető
soraiban az emberiség tudományos forradalmáról beszél, a 82. oldalon
pedig legalábbis a tudományos és műszaki fejlődés következményeit a
kapitalizmusra vonatkozóan egyaránt nagy jelentőségűnek, bár „időlegesnek” és „korlátozottnak”, mégis a rendszer működésének lényegét illető”
hatásnak ismeri el. Engedményeiből látszik, hogy a marxisták körében is
elterjedt az a nem megalapozatlan nézet, miszerint a világ fejlődésének
fontos területeit – mint amilyen pl. a tudomány és technika – nem a termelési viszonyok határozzák meg. Épp fordítva: a tudomány és a technika
az, mely korunkban mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok gazdasági és társadalmi életét átformálja. Ez azonban megint egy olyan aspektus, mely felborítja a marxizmus elméletét.
A kommunista és a nyugati országok szembeállítása, részlehajló jellemzése azonban legkiválóbban az adatok kiválogatásában és összeállításában nyilvánul meg. Én ezt nem egyedül a szerzőnek rovom fel, hanem
főképp a szovjet hatóságoknak, melyek rendszerint csak az öndicséretre
alkalmas adatokat teszik közzé, a kedvezőtleneket pedig elhallgatják. Így
azután az összes hátrányosnak látszó kijelentés a nyugati államokra vonatkozik. Néhány példa: Ha azt kell illusztrálni, hogy a tudományfejlesztési költségvetésből mennyi vész kárba az elégtelen tájékoztatás miatt,
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mindjárt ott van egy amerikai statisztika (12. o., 25. o.); ha a fejlődés méreteit akarja érzékeltetni, a szovjet kutatóintézetek és egyetemi hallgatók
létszámát veszi elő (85. o.); ha itt-ott megkísérli a szerző a Szovjetunió és
az Egyesült Államok szembeállítását, akkor kiválasztja azt a területet és
adatfajtát, melynél az egybevetés a Szovjetunió számára hízelgő. A 86–
87. oldalon a tudományos költségvetéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy
az Egyesült Államokban a tudományos kutatásra és fejlesztésre fordított
összeg (1959-ben) „bruttó nemzeti termék értékének százalékos arányban
kifejezve 2,5%-ot tesz ki” (86. l.). A következő sorokban a Szovjetunió
idevonatkozó rendkívül magas számadatait közli. De milyen számadatokat? Nem mondja meg, hogy a tudományos kutatásra és fejlesztésre
mennyit költ a Szovjetunió, hanem először a szociális és kultúrális költségvetés számarányával (52,8%) kápráztatja el az olvasót, utána az oktatási és népművelési kutatások kiadását viszonyítja az össz-szociális és
kultúrális kiadásokhoz, ami szintén impozáns szám (40,6%), csak épp
semmi köze sincs a tudományos kutatás és fejlesztés kiadásaihoz. Mikor
ezenkívül még egy-két abszolút számmal is előhozakodik, végre megmondja, hogy a Szovjetunió összkutatási költségvetésében „a Szovjetunió
Tudományos Akadémiájának részaránya mintegy 8% volt” (87. o.). Igaz
ugyan, hogy nem ez volt a kérdés, hanem az, hogy az összkutatási költségvetés hány százalékát teszi ki a bruttó nemzeti termék értékének.
Amerikáról ugyanis ezt az adatot közölte. De ki emlékszik arra ennyi
szép nagy szovjet szám felsorolása után? !
Kár, hogy Rózsa György ilyen rosszemlékű módszerekhez folyamodik
és ideológiai–politikai szempontokkal és statisztikai mutatványokkal rontja művének tudományos hitelét, mely egyébként érdekes problémákat vet
fel és hasznos áttekintéseket ad.
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MÁRJÁS VIKTOR
Dráma, giccs, festészet 407
Benedek Marcell: Kis könyv a drámáról. Gondolattár 24. sz. Budapest
1964, 74 lap.
Balogh András: A képzőművészeti giccs, Gondolattár 25, sz. Budapest
1964, 131 lap.
Genthon István: Bernáth Aurél, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata,
Budapest 1964.
Benedek Marcell Kis könyv a drámáról című kötete kitűnően megfelel
azoknak a szempontoknak, amelyeket az ismeretterjesztés kíván. A szerző
nem terheli az olvasót felesleges elméleti fejtegetésekkel, vitatható értékű
definíciókkal, hanem végig vezeti azon az úton, amelyet a dráma az antik
tragédiától a modem ani–theatre-.ig megjárt. Ismerteti a különböző drámai formák jellegzetességét, a forrást, amelyből fakadtak, a szerzőket,
akik a legjobban képviselték, a játék technikai feltételeit és a közönséget,
amellyel számolni kellett. így rávezeti az olvasót, hogy például az antik
tragédiák mitikus meséjét a közönség ismerte, és ezért a hangsúly nem a
meglepő fordulatokon, a csattanókon nyugodott, hanem az írói hangnemen, mert a mese nyíl egyenesen törhetett a végső kibontakozás felé. A
hősök nagyságát nem kellett exponálni, mert félistenek, héroszok, királyok voltak. Benedek Marcell megvilágítja az olvasó előtt, hogyan lett
később, mitikus elemek hiányában, fontos a váratlan fordulat, a kíváncsiságot kielégítő szövevényes mese. Hogy támasztott új feltételeket a közterekről a zárt épületekbe kerülő előadás. Hogy támadt fel a reneszánsz idején új formában a középkorban elfeledett klasszikus stílus, a csodás elemekkel szemben az ésszerűség, a valószínűség kultusza. Benedek megemlíti, a dráma fejlődésére még olyan külső körülmények is hatással voltak, hogy a színpadot megvilágító gyertyákat és olajlámpákat félóránként
el kellett koppintani, mert különben bűzt és füstöt árasztottak volna és
ezért volt szükség felvonásközökre. Érdekesen állítja szembe Shakespeare
és a korabeli írók, Corneille és Racine, Goethe és Schiller, Goldoni és
Gozzi darabjait, a romantikus, szimbolista és naturalista drámát. Megvilágítja, hogyan jutott érvényre a polgári drámában az a francia dramaturgiai
elv, hogy a nagy jeleneteket elő kell készíteni és szükség van hatásos felvonásvégekre. Ez kitermelt néhány kitűnő színpadi technikust, de vég407

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 5. számában.
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eredményben hatásvadászatra vezetett, aminek ellenhatása abban jelentkezett, hogy például Shaw darabjaiban a konfliktust nem szenvedélyek,
nem is életbevágó érdekek, hanem intellektuális kérdések, véleménykülönbségek okozzák.
Benedek Marcell nemcsak általánosságban ismerteti a dráma tartalmi
és formai módosulásait, de jellemző portrét rajzol szinte minden számottevő művelőjéről is. Rostand, Ibsen, Strindberg, Wedekind, D'Annunzio,
Pirandello, Huxley, George Kaiser, valóban mindenki sorra kerül. Különös méltánylással ír Federico Garcia Lorcáról és Paul Claudelről és az
amerikaiak közül Thornton Wilderről, O'Neillról és Arthur Millerről. Külön fejezetben és indokolt elismeréssel méltatja a kiváló orosz írókat,
Brechtet, a mai csehszlovák, román és lengyel drámaírók legjobbjait.
Nem nagyon értem, hogy Benedek Marcell miért ír Pagnolról és
Anouilhról az Ellenszínház című fejezetben és miért sorolja Sartre-val
együtt az egzisztencialisták közé Albert Camust, Marcel Aymet, sőt
Felicien Marceaut is.
Ugyanebben a fejezetben Eugene Ionescoról ezt írja: „A teljes formarombolás és minden realitástól való elszakadás jellemzi Ionesco darabjait.
Tudatos képtelenségek és túlzások fejezik ki az egzisztencialisták vélekedését a világ abszurd voltáról. Ionesco majdnem minden darabjában hoszszú párbeszédek folynak, amelyek nem egyebek ostoba közhelyek ismételgetésénél.” Ebben van igazság, de igazságtalanság is.
A magyar dráma-irodalom múltjával és jelenével Benedek Marcell
ugyanazzal a tárgyilagossággal foglalkozik, mint amely nagyon kevés
kivétellel – az egész könyvet jellemzi.
A 180 oldalas könyvecske a Gondolattár sorozatában jelent meg. A
könyv elején nyomdatechnikai hangsúllyal kiemelve az áll: Lektorálta
Székely György, Vajda György Mihály.
Ez miért fontos? És mit jelent?!
Balogh András ugyancsak a Gondolattár sorozatában megjelent A képzőművészeti giccs című könyvecskéjében nagy harci kedvvel kezdi a giccs
elleni hadműveletét.
„A polgári társadalmak – írja – a feudális hatalmakkal való versengésben minden anyagi erőt, fényt, csillogást az elnyomott kis nemzetekből és
a kis emberekből préseltek ki. A megkaparintás, a kéznek mindenre való
mohó rátétele mutatkozik meg abban a gyűjtőszenvedélyben is, mely eluralkodott. A giccs születését is valójában a múlt század polgári gyűjtőszenvedélyében kell keresnünk. A mai giccs olcsó öröme is a polgári társadalom hagyatéka.” Balogh nem fűzi hozzá, hogy a realizmus, az imp1165

resszionizmus, a szimbolizmus, a „vadak” és sok minden más is, hozzátartozik a hagyatékhoz. Arról különben sem tudok, hogy a giccs valaha is
tárgya lett volna a gyűjtői szenvedélynek. A giccs nem polgári démon
volt, hanem utcalány, aki a kispénzű és kis igényű emberek tetszését kereste és keresi, akkor is, ma is.
Balogh a továbbiakban így jellemzi a giccsőr szellemi halmazállapotát:
„Az alacsonyrendű értelemben vett közcsodálat sikerére spekulál, a szeme
sarkából lesi az eredményt, a hízelgő felkiáltásokat, a meglepett sikolyokat, a brávókat, a dicséretet... A giccsnél a hangsúly a bravúrosságon, a
tetszetősségen, a kivitel ügyességén van.”
Balogh-gal szemben nem gondolom, hogy a giccs-festő közcsodálatra
számít és még kevésbé, hogy bravúrosan fest. Dehogy, csak az ízléstelenségére támaszkodik, csak némi obulust remél és rosszul fest. Balogh diagnózisa a jó festővel kapcsolatban regényes. Azt írja: „Nála egész szervezete ugrásra készen áll, hogy részt vegyen a munkában. Ebben az állapotban benne sűrűsödik minden, amit átélt, csodálkozás, rémület, öröm,
nyugalom. S míg a festékanyag, mint megvert hadsereg vonul vissza a
keze elől, a vásznon kibontakozik a vízió, a látomás, amely többé nem
festék, hanem művészi valóság. A műben benne van világképünk, társadalmi helyzetünk, az emberekhez, a társadalomhoz való viszonyunk,
hogy, honnan jöttünk, benne vannak céljaink, de benne van a vállunk állása, hormonjaink ereje is.” Ejnye, ejnye, ez kicsit sok. Balogh nemcsak
művészeti író, de festő is, nyilván magában találta meg a példát. Sajnálom, hogy nem ismerem a képeit. A jó festő idézett jellemképéhez hozzáfűzi, hogy „A giccsbe ilyen termékek nem csúsznak bele. A giccs sohasem férfias és sohasem nőies, az csak amolyan eunuch-dolog”. Valószínűleg a hormonok miatt.
A továbbiakban Balogh nagyon helyesen megállapítja, hogy „a giccs
mindig visszafelé mutat, lényegében lejárt, brutalitásokká vált közhelyekre épít. A régi köz kegyeiért tesz megalkuvásokat.” De Balogh szerint a
konzervatívságnak az a válfaja, amely minél szélesebb alapra akar támaszkodni, értéket is képviselhet. A konzervatívság másik válfaja az –
írja Balogh –, mikor valaki azért konzervatív, mert egyszerűen semmi új
nem jut eszébe. így konzervatív a giccs is.”
Balogh bőbeszédű példái és hasonlatai nem nagyon szerencsések, ami
meglepő, mert könyvének vannak részletei, amelyek nagy kultúrájú, helyes ítéletű gondolkodóra vallanak. Kitűnő, amit a giccs mételyező hatásáról és arról ír, hogy a műértésre való nevelést már gyermekkorban kell
elkezdeni.
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Kár, hogy Balogh András, ahelyett, hogy végig megmaradt volna ezen
a színvonalon, el-elhajlott a dialektikai-giccs felé.
*
Genthon István, a kitűnő művészeti író Bernáth Aurél című könyvét,
amely mint a Művészet Kis Könyvtárának 58. kötete jelent meg, nagy
érdeklődéssel vettem a kezembe. Bernáth Aurél a hetvenedik évébe fordult és mintegy negyven éve egyike a legnagyobb magyar festőknek.
Mint a nagy festők közül többen, kiváló művészeti kritikus is. Három
kötetes önéletrajza mint vérbeli elbeszélőt, gondolkodót és polémikust
mutatja be. Egyéniségében sok a titokzatosság, pályafutásában a meglepő
fordulat. A húszas évek elején, mint forradalmár az expresszionizmus és
az absztrakció felé tájékozódott és most, diadalmas pályafutása végefelé,
mint az izmusok ellensége a szocialista realizmusba igyekszik a moszkvai
ortodoxia helyett magyar ízt, némi szabadságot, levegőt belekomponálni.
Egyike a keveseknek, aki az elmúlt negyven év alatt fordított irányban
tette meg az utat: a forradalmiságtól, amelyet tűrtek, de elítéltek, egy
irányzatig, amely mértékletessége miatt megengedett.
Genthon, érthető okokból, nem élt az alkalommal, hogy kimerítse ezt a
művészetileg és emberileg egyaránt izgalmas anyagot. Bernáthról keveset
beszél. Nem keresi életének és műveinek összefüggéseit. Nem világítja
meg pályafutásának, egy-egy nagy epizódnak, a mozgató rugóit, művészi
hitének a forrásait, fejlődését, módosulását. Megelégszik azzal, hogy a
képeit ismerteti, többé-kevésbé születésük időbeli sorrendjében. A tanulmány így inkább tárlat-vezetés, mint monográfia. Viszont kétségtelen,
hogy Genthon néhány szóval mesteri módon tudja érzékeltetni egy-egy
kép festői értékét és hangulatát. A „Tél” című képről ezt írja; „A lomhán
csapongó varjak mintha Krúdy Gyula művéből, a 'Boldogult úrfikoromban' kezdő lapjairól szállongtak volna át a havas vidéki táj melankóliájába. A közelebbi madár unottan libeg, a másik, mintha kétségbe
esve kitörni készülne, felfelé csap és belefúrja fejét a ködbe. Apró házak
szegélyezik a domboldalt, fehér hóbundával borítva, elátkozottan. A természet időszakos halála olyan elégikus hangot zendít meg, amelynek párját hiába keresnők.”
Genthon Bernáth első korszakát, amelyet a lírai szemlélődés idejének
nevez, az 1930-ban, az Ernst múzeumban rendezett gyűjteményes kiállításával lezártnak tekinti. Szerinte akkor kezdődik a második, a látomások
korszaka. Az impresszionizmus reszketeg optikai pompája helyén a szervezett rend mélabúja terpeszkedik, írja Genthon és így folytatja: „Ez az
eszmélkedő mélabú varázsolja vászonra 'Hegedűművésznő' című leg1167

szebb színlátomását, Bernáth kivételes alkotását, a lappangó karminok,
ízes dohánybarnák megfoghatatlan polifóniájába. Hosszúkás elmosódott
arcú nő, balkezében hegedűt tart, feje mögött babérkoszorú lóg, amelyen
a Coelia név olvasható. A bernáthi művészet ormainál járunk, a kolorizmus oly magasságában, ahova magyar művész még el nem jutott.”
A szerző Bernáth ez időbeli műveivel kapcsolatban Julius MeierGraefenek, a francia impresszionizmus nagytekintélyű propagátorának, a
„Frankfurter Zeitung”-ban megjelent cikkét idézi, amelyben a neves német műkritikus többek között ezt írta Bernáth 1931 novemberében rendezett berlini kiállítása után: „Magyarország ezzel az egy festőjével, mint
Norvégia egykor Munch-al, azoknak a művésznépeknek a sorába nyomult
előre, amelyekre ezután nagyon fel kell figyelnünk.”
Genthon szerint a látomások kora a „Vénusz” című képével befejeződik. Talán ez az egyetlen kép, amely nem nyerte meg Genthon tetszését.
Meglepő módon ezt írja róla: „A szerelem istenasszonya félénken áll
szemben bámulóival. Sötét fürtjei szinte ráégtek a fejére. Mosolyog, elég
kényszeredetten. Nem, semmiképpen sem konkurrense azoknak a felülmúlhatatlan hellenisztikus márványoknak, amelyek az istenasszony imádandó földi valóságát ünneplik Firenzében, Rómában, vagy el nem feledhetően Siracusában. Északi Vénusz ez, a jeges szél miatt veszi fel köpenyét. Hiába kelleti magát, hiába mosolyog, Osszián lánya ő, fagyosan
révedezik.”
Ez a pár mondat érthetetlen. Az 1932-es Vénusz valóban nem hellenisztikus, hanem bernáthi látomás és a legszebbek közül való. Nem tudom, Genthon honnan veszi, hogy fázik, hogy kényszeredetten mosolyog,
hogy kelleti magát. Ennek nyoma sincs a képen. A meztelen törzs fénnyel
itatott, lebegő színeivel, gyengéd rajzával, finom tónusaival a testi valóság költői víziója. Az arckifejezés szenvtelensége és a ködös háttér még
mélyebb gondolati tartalmat ad a titokzatos vénuszi figurának, talán a
mitológiának is. Azt se értem, hogy az ébenfekete haj miért lenne az
északiság jele?
Genthon gyakran felfedezi Bernáth képein az északi ízt, a formai szépség latinos keresése helyett az „északi tartózkodást”, a „megindultságán
való uralkodás kesernyés áhítatát”. Azt, amit Genthon északi íznek nevez,
az nagyon is személyes világérzés. Az „északi tartózkodás” a lelki szeméremérzet és a „kesernyés áhítat” az Bernáthnál is, mint néhány más nagy
művésznél, a magány ihletése. Hiába írja Genthon, hogy Bernáth a harmadik korszakával eljutott a valósághoz és moszkvai útjával a „Munkásmozgalom kezdetei az építőiparban” című, vagy a „Röpgyűlés” és „Az
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ipari munkásság és a sport” című képeivel a „nagy feladathoz, amely elé
az új élet állította”. Nem ő jutott a feladatokhoz, hanem azok hozzá és
általuk nem lett nagyobb. Az 1959-ből való „Művelődés” című sokfigurás kompozíciója lehangoló eltévelyedés, a szocialista realizmus és az
allegorikus festészet szerencsétlen kényszer házassága. Megnyugtató,
hogy néhány későbbi képén visszatalált magához. Genthon ezeket fejlődése új állomásainak tekinti. Én nem tekintem azoknak. De ha mégis
azok, kevésbé lényegesek, mint a régiek. Egy nagy festőnél azonban nem
fontos a sorrend.
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HANÁK TIBOR
A revizionizmus enciklopédiája 408
Der Revisionismus. Herausgegeben von Leopold Labedz. Verlag
Kiepenheuer u. Witsch, Köln—Berlin 1965. 495 lap.
A kommunista pártok politikai vezetői és ideológusai szerint a kommunista mozgalom és a marxista–leninista elmélet legfőbb belső veszélye a
revizionizmus. A Moszkva című folyóirat 1958. évi 1. száma szerint
„vagy mi semmisítjük meg a revizionizmust, vagy a revizionizmus semmisít meg minket. Harmadik lehetőség nincs.” Vajon milyen erő lakik a
revizionizmusban, hogy általa a világ egyik legnagyobb politikai és világnézeti hatalma létében érzi veszélyeztetettnek magát? S voltaképp mi a
revizionizmus: új erkölcs, új tanítás, új szociális mozgalom a kommunizmuson belül? Kik a vezetői, vannak-e vívmányai? És mindenek előtt: él-e
még a revizionizmus és képes lesz-e hatni a jövőben a kommunista politikára és ideológiára?
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a Leopold Labedz szerkesztésében
megjelent „Der Revisionismus” című vaskos tanulmánygyűjtemény. A
könyvet először angolul adták ki, most megjelent a német változat is,
amely nem pusztán fordítás, hiszen több ponton kiegészíti, sőt új fejezettel toldja meg az eredetit. Az egyes tanulmányok szerzői a kommunizmus
történetének és elméletének nemzetközi tekintélyű szakemberei, mint pl.
Daniel Bell, Morris Watnick, René Ahlberg, Peter Christian Ludz, Leszek
Kolakovszki és Adam Schaff lengyel filozófus egy–egy írása is szerepel a
kötetben a revizionizmus mai problematikájának illusztrálására.
Leopold Labedz bevezető tanulmányában rámutat a revizionizmus definíciós problémáira. Egyszerű lenne, ha az eredeti marxi tanok felülvizsgálását, módosítását kellene értenünk rajta. Ezen az alapon azonban Lenint is revizionistának nevezhetnénk és természetesen – az albán és kínai
pártvezetőséggel egybehangzóan –, a mai szovjet főideológusokat is. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy Moszkva a „revizionizmus” szót nemcsak
azokra alkalmazza, akik a tanoktól térnek el, hanem azokra is, akik a
Kreml központi vezetése alól kivonják magukat. Ennek következtében
Titót és Maót kénytelenek egy kalap alá venni. Moszkvában Mao
Cetungot paradoxan hangzó kifejezéssel „revizionista dogmatikusnak”
nevezik.
408

Megjelent az Új Látóhatár 1965. évfolyam 6. számában.
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„Úgy látszik – írja Leopold Labedz –, ahhoz a ponthoz érkeztünk, ahol
Marx törvényes és törvénytelen örökösei az igazságnak megfelelően elmondhatják magukról: 'Mindnyájan revizionisták vagyunk'.”
Ez ellen természetesen Moszkvában, Belgrádban, Pekingben egyaránt
tiltakoznának, mert a kommunista pártvezetők az egyházi tanítóhivatal
eljárásához hasonlóan azokat az újításokat, elméleti és politikai módosításokat, amelyeket ők maguk hajtanak végre, nem tekintik eretnekségnek,
hanem csak azokat, amelyek a pártvezetőség tudta nélkül és akarata ellenére jönnek létre. A dogmák előbb–utóbb revízióra szorulnak. Ha a revíziós törekvés felülről, a pártvezetőségtől indul ki, akkor ezt „alkotó továbbfejlesztésnek” nevezik, ha alulról, egyes önálló gondolkodóktól, akkor revizionizmusnak. A tanulmányok szerzőit ez az utóbbi, „alulról”
jövő revizionizmus foglalkoztatja, nem pedig a mai hivatalos ideológia
Marxtól való elhajlásának megállapítása. A revizionizmus a marxista
doktrínák önálló, a tanok őrzőitől független újragondolásának, továbbvitelének, kiigazításának kísérlete.
Ez a meghatározás azonban a formai szempontokat veszi csak figyelembe, de semmit nem mond a tartalmi oldalról, vagyis arról, hogy miben
tér el a revizionizmus a hivatalos marxista ideológiától. Erre a kérdésre
azonban csak történelmi választ lehet adni. A revizionizmus gyökerei
visszanyúlnak magához Marxhoz, kinek ugyan nem sok érzéke volt a
hipotétikus gondolkodáshoz és az ellenérveket rendszerint dogmatikus
rendíthetetlenséggel hárította el, de tiltakozott az ellen is, hogy művéből
bibliát csináljanak („Ce qu 'il y a de certain, c' est que moi je ne suis pas
Marxiste”). Eduard Bernstein, Marx és Engels szellemi hagyatékának
Engels által kijelölt örököse nem csinált bibliát Marxék írásaiból, hanem
felülvizsgálta Marx jövendöléseit és a tanokat korának követelményeihez
akarta igazítani. Eleinte csak egyes módosításokat hajtott végre, de a történelmi materializmus rendszerét érvényben hagyta; később azonban elvetette a történelmi determinizmust és a szociális harcokat a tudományosból az erkölcsi szférába emelte. Más szóval; a szocializmus Bernstein
szerint nem a történelem törvényeinek szükségszerű beteljesedése, hanem
az emberi akarattól függő program és erkölcsi posztulátum.
A Kiepenheuer und Witsch kiadónál megjelent „Der Revisionismus”
című kötet történelmi része innét, Bernstein klasszikus revizionizmusától
indul el, majd rövid, igen világos és a lényegre tapintó tanulmányokban
méltatja Plehanov, Rosa Luxemburg, Trockij, Bucharin és M. N. Roy
indiai kommunista revizionizmusát. A nagy revizionista egyéniségek kora
az első világháború idejével zárul, amikor Lenin nyomán kialakul a
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kommunizmus monolitikus ideológiai rendszere. A szocialista mozgalmon belül addig érvekre érvekkel feleltek, szabad vitában szembesítették
a filozófiai és politikai reformgondolatokat. A diktátorok azonban nem
vitatkoznak, hanem ítélkeznek. Lenin, Sztálin és a mai szovjet vezetők
ideológiai és politikai kérdésekben nem tűrik a szabad eszmecserét;
szempontjuk csak az: vajon egy nézet vitatja-e a szovjet tanokat és a
szovjet rendszert? Az ideológia őrei megállnak a revizionizmus formai
felületénél, a tanoktól való eltérés tényénél. Tartalmi kérdésekbe nem
bocsátkoznak. Viszont épp ez a magatartás hívta életre a revizionizmus
újabb hullámát. Az ortodoxia és a diktatúra előírt pályákhoz kötötte a
gondolkodást és elnagyolta az ember egyszeriségének fontosságát. Az új
revizionista áramlat fő témája ezért a személyiség, az igazság és a történelem viszonyának kérdése lett. Ezzel foglalkozik a könyv második része.
Itt olvasható Leszek Kolakovszki tanulmánya az igazságról, Daniel Bell
elemzése az elidegenedés problémájáról, Jűrgen Rühle írása Ernst Bloch
humanista utópizmusáról. Az új revizionizmus iránya megfordult. A
Bernsteinnel meginduló szocialista revizionizmus a kapitalizmus változásaira figyelt, regisztrálta, és elősegítette szocializálódási folyamatát; a
mostani revizionizmus viszont a kommunista mozgalom embertelenségeit
figyeli és ezeket szeretné kiküszöbölni. A korai revizionizmus a kapitalista rendszer, az új revizionizmus pedig a kommunista rendszer humánussá
válását próbálta előmozdítani. A két revizionista hullámnak erre a kézenfekvő, de lényeges különbségére sajnos csak Leopold Labedz bevezetője
mutat rá, a többi tanulmány szerzője pedig beletemetkezik saját témájába
s ha hivatkozik is a revizionizmus két korszakára, inkább csak a bennük
levő azonosságokat emeli ki. Természetesen más szándékkal, de a szovjet
pártvezetőség által inspirált művek is hasonló eljárást követnek; a mai
revizionistákat a klasszikus revizionizmus egyenes leszármazottainak
tekintik, hogy az utódokat az ősök „bűneivel” vádolják.
A könyv harmadik része az ötvenes évek revizionista törekvéseit, elsősorban a lengyel és kelet-német társadalmi–politikai fejlődést mutatja be,
foglalkozik Tito különállásával és a szovjet közgazdasági megfontolások
revizionista jellegével.
A revizionizmusról szóló könyv német kiadásának legnagyobb újdonsága, hogy ismerteti Robert Havemann, a kelet–berlini Humboldt–
egyetem fizikai kémia professzorának nemrég Nyugaton is megjelent feltűnést keltett előadásait. Havemann az utóbbi évek legnagyobb hatású
revizionistája. A róla szóló tanulmányt – a kötet legterjedelmesebb tanulmányát – Peter Christian Ludz írta.
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Robert Havemann „A filozófiai problémák természettudományos aspektusai” című előadásait „eddig talán a legjelentősebb revizionista kísérletnek” nevezi, mely a hivatalos ideológiát „belülről akarta megújítani”.
Havemann revizionizmusának lényege, hogy a dialektikus materializmust
a modern természettudományok eredményeivel és egzisztencialista gondolatokkal próbálja kiegészíteni. Mind tudományos, mind etikai nézetei
arra vallanak, hogy a gondolkodás (a kísérletezés, a kutatás) és az egyéni
cselekvés számára egyaránt a „szabadság filozófiáját” akarta megalkotni.
Havemann az igénytelenség és egyszerűség szellemét hirdeti és szembeszáll a „jóléti kommunizmus” eszményével. Ezen a ponton a kínai ideák
felé közeledik és eltér a legtöbb nyugati revizionistától, kik – mint pl.
Lukács György is – szót emeltek a sztálinista korszak aszketizmusa ellen.
Robert Havemannt revizionista nézetei miatt 1964-ben megfosztották
állásától és kizárták a pártból, melynek 1932 óta tagja volt.
A kötet nem szűkölködik magyar vonatkozásokban, magyar szerzőkre
és eseményekre való utalásokban, de nem ad teljes képet a revizionizmus
magyarországi elterjedéséről és latens jelenlétéről. Karl Reyman, Hermán
Singer és William E. Griffith tanulmányai összefoglalások a kelet–európai
revizionista áramlatok kialakulásáról és elfojtásáról, melyekben Magyarország nem annyira a mozgató eszmékkel és a fejlődés illusztrációjaként,
hanem főképp csak a forradalommal, mint a végső következmény bemutatására alkalmas történelmi tragédiával szerepel. A lényegkiemelés kedvéért kisarkított fogalmazással szólva így mondhatnám: a kötet egyes
tanulmányai azt a benyomást keltik, mintha az előzmények Lengyelországban, a következmények Magyarországon zajlottak volna le. A lengyeleknél volt revizionizmus, Magyarországon pedig volt forradalom. A
szerzők ezt nem szögezik le, de a hangsúlyok elhelyezéséből ezt a konklúziót vonhatja le az olvasó. Amit a tanulmányok írói megállapítanak,
helytállónak látszik, de sovány vázlatot adnak mind a magyarországi revizionista ideákról, mind pedig hatásukról és továbbélésükről a forradalom után. A szerzők adatainak nagy része 1955–56-ból származik és sem
az 1956 utáni antidogmatikus hullámokat (a Hegel–kultusz, Molnár Erik
kapitalizmus–felfogása, etikai revizionizmus, a modernizmus jelentkezése
a művészetben és irodalomban), sem pedig az antirevizionista kampányt
(Lukács ellen, Heller ellen) nem ismertetik. Ennek oka csak részben az,
hogy a tanulmányok írói átfogó kelet–európai helyzetelemzést akartak
adni az 1956 előtti időkről, hiszen Lengyelország és Kelet–Németország
újabb fejlődését tekintetbe vették. A fő ok inkább az lehet, hogy a magyar
revizionizmus – Lukács György működését leszámítva – nyelvi határok
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közé szorult és nemzetközi szempontból kis jelentőségű műveket produkált.
Lukács György revizionizmusával külön tanulmány foglalkozik. Ennek szerzője, Morris Watnick, Lukács kommunista korszakának csak első
periódusát, a „Geschichte und Klassenbewusstsein” (1925) jelentőségét és
hatását vizsgálja. A tanulmányíró szerint ez a könyv, számos kommunista
kiadvánnyal szemben, és Lukács György mai szándékával ellentétben,
nemcsak a történelmi értékelésre és a pszichológiai érdeklődésre tarthat
számot, hanem arra is, hogy önmagában és önmagáért foglalkozzunk vele. Morris Watnick tanulmányának gerincévé Lukács igazság–fogalmának
viszonyát a relativizmushoz teszi. Lukács álláspontjának konfrontálása
Mannheim tudásszociológiájának következményeivel nem új dolog. Érdekesebbek viszont azok a mozzanatok, melyeket Watnick másodlagos
jelentőségűnek tart, vagyis a történelmi és pszichológiai vonatkozások.
Ezek közül a legbővebben kifejtett kérdés, hogy Lukács György a
„Történelem és osztálytudat” megtámadását követő több mint tíz éves
hallgatását miért törte meg példátlanul alázkodó önkritikájával? Ha éveken át szó nélkül tűrte a pártvezetőség bírálatait és könyvének elítélését,
akkor mi késztette arra, hogy 1934-ben nyilvános vádbeszédet tartson
maga ellen a moszkvai Kommunista Akadémia filozófiai szakosztályának
ülésén? Morris Watnick elismeri, hogy a harmincas években a filozófiában is jelentkező megfélemlítési hullám, a mechanisták és Gyeborin elítélése Lukács Györgyöt arra indíthatta, hogy igazolja hűségét a rendszerhez. A félelem és az opportunizmus azonban nem kimerítő magyarázat
Lukács magatartására – mondja a szerző. Az opportunizmust nem tartja
méltányosnak felemlegetni, mert szerinte Lukács György elégszer bebizonyította önzetlenségét; a félelem pedig – úgymond – nem indokolja azt,
hogy Lukács megtagadta mestereit, heidelbergi éveit, filozófiai fejlődésének útját.
Morris Watnick Lukács György mélyreható önkritikájának fő okát Hitler uralomrajutásában látja. Szerinte Lukács őszintén megrendült annak
láttára, hová vezet az a filozófia, amelyen nevelkedett. Amit a párt kritikái
nem tudtak elérni, azt előidézték az 1953-as események: bűnösnek érezte
magát múltja miatt, nyilvánosan bevallotta tévelygéseit és hajlandónak
mutatkozott – ha átmenetileg is – a sztálinizmus hívévé szegődni.
Tetszetős magyarázat és nem is alaptalan. A nácizmus erősödése sokakat tett baloldalivá. A társadalmon végigszaladt a józanító, de nem elég
hatékony hidegrázás. Miért ne lehetett volna ez a „sokk” Lukács György
életében elhatározó jellegű? Miért ne késztethette volna revizionizmusá1174

nak, múltbéli idealizmusának és engedékenységének megtagadására?
Csakhogy amennyire a sztálini megfélemlítés, annyira Hitler fenyegető
fellépése sem magyarázza meg kellőképp Lukács 1934-es és későbbi magatartását. Ha a KP-ba való belépését megelőző filozófiai múltját felelősnek érezte az irracionalista nácizmus létrejöttében, akkor miért a
„Geschichte und Klassenbewusstsein”-t, a hegeli racionalizmusnak becsülettel adózó művét ítélte el? Miért nem a német idealizmus schellingi
szárnyát támadta meg, melyből az irracionalizmus kinőtt, és miért a hegeli szárny ellen fordult, melyről nagyon jól tudta, hogy előfeltétele volt
Marx filozófiájának? Lukács négy évvel a „Történelem és osztálytudat”
nyilvános megtagadása után már befejezte „Der junge Hegel” című könyvének kéziratát, melyben tulajdonképpen bebizonyítja és kibővíti elítélt
művének egyik tételét, ti., hogy Hegel nélkül nincs Marx. Ha a hitlerizmus felülkerekedése váltotta volna ki Lukácsban a „Történelem és osztálytudat” megtagadását, akkor aligha ismételte volna meg álláspontját az
1934–1938 között írott könyvében, a „Fiatal Hegel”-ben. Ez utóbbi műve
1948-ban jelent meg Zürichben. A kiadás időpontja és körülményei sem
arra vallanak, hogy Lukács ekkor még mindig a hitlerizmus hóhéruralmának hatása alatt volt (erről, inkább más művei tanúskodnak!), hanem arra,
hogy már nincs teljesen a sztálinizmus hatása alatt és demokratikus európai környezetben érzi magát. Hogy 1949-es elítélése után ismét hangos
szavakkal hajt főt a sztálinizmus előtt, megintcsak nem azt bizonyítja,
hogy Hitlertől és a fasizmustól való félelmében pártolt át Sztálinhoz, hanem jóval inkább azt igazolja, mennyire ismerte a sztálini pártvezetés
brutális módszereit.
Morris Watnick azt írja tanulmányában, hogy ha a „Geschichte und
Klassenbewusstsein” elátkozása elő is készítette Lukácsot „a nyilvános
önkritika méltatlanságára, ez nem magyarázza meg, miért vetette el múltját mindenestül, mikor egy rövidebb, pro-forma–visszavonás is megfelelt
volna ennek a célnak.”
Szerintem 1934-es önkritikája – ha nem is rövid –, de proforma viszszavonás volt. Papíron és szóban megtagadta a hegeli filozófiával való
rokonságát, de a pódiumról lelépve ott folytatta filozófiai gondolatait,
ahol a „Geschichte und KIassenbewusstsein”-ben 1923-ban abbahagyta.
Ez természetesen nem zárja ki, hogy más műveiben (pl. Az ész trónfosztásában) elutasítsa az irracionalista filozófiai irányokat.
A revizionizmus enciklopédiája ez a kötet, de – mint a Lukáccsal kapcsolatos kérdésekből is látható –, nem puszta adatokat közöl, hanem vitatható, továbbgondolásra ösztönző véleményeket is tartalmaz.
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Nyitvahagyott kérdéseivel és bírálható koncepcióival egyetemben mindenkinek ajánlható, ki a marxizmust eretnekségei oldaláról is meg akarja
ismerni. – S vajon az eretnek tanok ismerete nélkül megérthető-e egyáltalán a hivatalos tanítás fejlődése?
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NYÉKI LAJOS
Költő és kritikus 409
Simon István: A virágfa árnyékában, Szépirodalmi, Budapest, 1964, 298
lap.
Simon István költő, nem hivatásos kritikus. Jogosan gondolhatná tehát az
olvasó, hogy az irodalom van annyira személyes ügye, hogy önállóan,
sémák nélkül tudjon beszélni róla. Sajnos, ezt a feltételezést nem nagyon
igazolja tanulmánykötetével, amely A virágfa árnyékában címen jelent
meg a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadónál. A kötet az 1953 és 1963
közt eltelt tíz év prózai termését tartalmazza. Függetlenül az események
politikai értékelésétől, senki sem tagadhatja, izgalmas, változásokban
gazdag korszaka ez történelmünknek. Mégis ebből az izgalomból vajmi
kevés szűrődik Simon könyvébe. Simon kommunistának vallja magát, s
így a párt irodalompolitikai alaptételeinek megfelelően azt várnánk tőle,
hogy beáll „az élet sűrűjébe”, az aktualitások polípkarjaitól mit sem félve
fejti ki nézeteit. De a könyvet olvasva egyre jobban kiderül, mennyire
elavult, ósdian romantikus kép ez, legfeljebb az ellenzéki sorból ágáló
nyugati kommunisták képzeletében él még elvétve. A megvalósult, vagy
közvetlen megvalósulás előtt álló kommunizmus tájékain azonban nincs
keletje. Itt a szó nem a megszállottaké többé, hanem a jószimatú íróhivatalnokoké, akik az óvatosság szigetelőanyagával vonják be írószobájuk
falait, s éberen őrködnek affölött, hogy írásaikban a külső valóság csak
veszélytelen általánosságok, újtípusú marxi–lenini örökigazságok formájában jelentkezzék.
Amikor Simon olvasmányairól számot ad, nem az a célja, hogy véleményt mondjon, azt a sajátos viszonyt fejezze ki, amely közte és a tanulmányozott író között a mű közvetítésével kialakult. Nem. Simon István
felelni akar, lehetőleg jól felelni az előtt a szigorú bizottság előtt, amely
pártnak hivatik. Nyilván innen ered, hogy prózai írásai leginkább
házidolgozatokra, önképzőköri ünnepi beszédekre emlékeztetnek. íme
egy jellemző mondat, amely Radnóti halálának tizedik évfordulójára született:
„Élete megpróbáltatásokkal teli utolsó esztendeiben jutott el művészetének legmagasabb csúcsára, ahonnan a gyilkos sortűz után halálával a
halhatatlanságba zuhant át; meggyötört testét elnyelte az abdai tömegsír,
409
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de életműve egyszerre ragyogni kezdett, s egyre fényesebben ragyog
nemzete emlékezetében.”
Törüljük ki Abdát, mondjunk helyette Segesvárat, Radnóti nevét helyettesítsük be Petőfiével, a mondat akkor is érvényes lesz. De kis átalakítással másokra – úgyszólván mindenkire alkalmazható: József Attilára,
Nagy Imrére, s ha a tömegsír fogalmát a száműzetésével helyettesítjük,
még Kossuthra, Napóleonra is . . . – Kevés olyan elnyűhetetlen dolog van
a földön, mint ez a szépen zengő ünnepi semmitmondás. De egy írótól,
költőtől mégiscsak többet várna az ember.
Sajnos, Simon majd harminc cikkében alig elégíti ki ebbéli várakozásunkat. A gondolat hiányát, legfeljebb ha lelkendezéssel ellensúlyozza. A
világirodalmat „borzongató szép”-nek nevezi, Mikszáthról megállapítja,
hogy „felejthetetlen szépségű” könyveket írt, de ugyanez Kis Ferencnek,
a kommunista giccs élmunkásának is kijár: „Megrendítően szép könyv
Kis Ferenc gyűjteményes kötete” – írja Simon.
A nyelv akkor bicsaklik meg, akkor fullad képzavarba, akkor keletkeznek rajta egészségtelen kinövések, ha a mondanivaló tisztázatlan, illetve
nagyon sivár. Nos, Simon kötetéből órákig idézhetnénk keresett, suta kifejezéseket, szócséplő fordulatokat. A pleonazmust már szinte beteges
módon kedveli. Arany balladáinak lebilincselő voltáról szólva például így
ír: „Ezt a hatást csak az a művész válthatja ki, akinek a talentumához még
olyan képesség is megadatott, hogy természetéből eredendően hajlama is
az ilyen alkotások felé szorítja”. Simont mit sem zavarja, hogy az egymás
mellé dobált „talentum”, „képesség”, „természet”, „hajlam” szavak az
idézett mondat összefüggésében nem foghatók fel egyébnek szinonimáknál. – De ez még csak hagyján. Már sokkal súlyosabb, hogy Simon nagyon sokszor belegabalyodik mondanivalójába, hajhássza a képeket, s
akkor ilyen szörny–mondatok keletkeznek: „A fiatal, csupa szív és derűs
költő – Vajda Jánosról van szó –, aki a Pilvaxban lelkendezett fél évszázaddal előbb, és billiárdozott, míg a történelmet eresztették szárnyára a
többiek, keserűen, meghasonlottan szemlélte a század végére letarolt irtásokon, hogy a mellőle kidőlt törzsekből milyen hejehujázva porciózzák
fel nemzetiszínű szalagba kötve a nemzet tüzelőjét.” – Simon stílusa anynyira telve van az ilyen kényszeredett, nevetésre késztető fordulatokkal,
hogy az ember többször is megnézi a kötet fedőlapját: nem téved-e, valóban tanulmányokat olvas-e? Mert a szöveg maga inkább irodalmi paródiákra emlékeztet – a műfajban utolérhetetlen Karinthynk modorában. A
tragikus csak az, hogy Simon önmagát parodizálja, s teszi ezt a legnagyobb komolysággal. Mint például Illyésről, Illyés hatásáról szólva: „Az
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az indítóerő, amit szinte kamaszkoromban az én tétovázó s az irodalom
körül ácsorgó szekerem, rajta az indulatom, szándékom, szemlélődésem
az ő kemény lírai tengelyétől kapott, még ma is belém sajdul.”
Ilyen tálalásban, ilyen mondatok áradatában még ami jó, az is hitelét
veszti. Jóindulatú olvasó legyen a talpán, aki felfedezi Simon cikkeinek
értékeit is. Például a Vajdának, Nagy Lajosnak, Bakó Józsefnek, Csanádi
Imrének szánt írásokat, amelyek, bár az említett hibáktól teljesen nem
mentesek, általában találóak. A „Gyönyörű rend” című József Attila–
emlékezés pedig lendületes, teljes egészében figyelemreméltó kísérlet
arra, hogy egy egész nemzedék József Attila–élményét szavakba öntse.
„Alig hiszem – írja Simon –, hogy akadna valaki a nemzedékemből..., aki
visszagondolva ne tudná megmondani, mekkora volt a hó azon a télen,
amikor először olvasta József Attila összes verseinek kötetét.. . Belekerült
az életünkbe, úgy, hogy az emlékek valóságos találkozások fizikai érzését
keltik utólag.” Nem kevésbé sikerült a „Költő a tájban” című, Takáts
Gyuláról szóló írás. Nemcsak elemez, élethű arcképet is rajzol: „Mozgásában... van valami az erdészekéből, eleganciája rokon a vidéki patikusokéval, s a levegő, amit kiráz a kabátja szárnyaiból, egyszerre árasztja a
zselicségi nyárfák és a kaposi múzeum öreg, klasszikus fóliánsainak illatát. Költészete pedig a farsangoló Csokonai, a hízó disznókkal és a körtefáival bajlódó Berzsenyi verseivel tartja a rokonságot...” Mintha megfeledkezne a bürokrata–esztétika áporodott skatulyáiról; kategorizálás helyett, felfedezi, körülhatárolja azt a pár négyzetmétert, amely valóban és
kizárólagosan Takátsé, sajátosan és félreérthetetlenül jellemzi költészetét:
„Takáts urbanitása – állapítja meg – sokkal mélyebb gyökerű, mint némely fővárosiaké, mert valahogy az antik Rómáig csillog vissza. Nem a
modern civilizáció, inkább a céhmesterek, szűcsök, vargák, takácsok évszázadokba visszanyúló kisvárosi kulturális tradíciója... s a latinos szellem patinája vonja be legmaibb mondanivalójú verseit is.”
Külön figyelmet érdemel Simon „Hagyomány és magatartás” című,
1961-ben írt cikke. Nem a benne kifejtett gondolatok értéke miatt, hanem:
mert a mai irodalmi élet sok vonása lepleződik le benne. És éppen a cikkíró zavarán, felháborodásán mérhető fel, hogy van fejlődés. Simont meghökkenti a liberalizálódás, a vélemények sokféleségének, az igazi értelemben vett kritikának a lehetősége. Így sopánkodik: „lassan már azt se
tudjuk, mi a jó, s ugyanarról a munkáról két embernek egészen ellentétes
a véleménye.” Alig leplezett felháborodással jegyzi meg: „ha nyilvánosan
nem is, egymás között annyi szemrehányással illetjük a négy–öt év óta
megjelent verseket, mintha nem is a mi kortárs irodalmunk szülöttei,
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vagyis a miénk lennének, hanem valami velünk szemben álló erők követnék el őket a mi bosszantásunkra”. Hisztériásan hadakozik az úgynevezett
„irodalmi alvilág” ellen, amelynek ismérve, hogy jólértesült, fővétke,
hogy kedveli a modernizmust, általában a művészi kísérleteket, és a fiatalok éppen ezért jobban hallgatnak rá, mint a hivatalos korifeusokra. Simon István művészi téren a fontolva haladás mellett száll síkra, azt szeretné, hogy minél kevesebb fáziskülönbség legyen író és olvasó között,
tehát az író szálljon le közönsége nívójára. – A konformizmus,
konzervatizmus nyelve, érvelése örök. Simon a Pékár Gyulák, a Karafiáth
Jenők nyomába lépett, a sokat emlegetett nemzeti hagyomány
leglényegével került szembe. A mai verselőktől az igazi, klasszikusainkra
jellemző „költői magatartás”-t kéri számon, s közben nem veszi észre,
hogy ez a magatartás az ellenzékiséggel volt egyenlő mindig.
Az író feladata, sőt kötelessége, hogy általa felfedezett, elsődleges
igazságot mondjon. Ha ezt egyszer Simon István is megérti, talán tanulmányai, kritikái, és minden bizonnyal versei között is több lesz az igazán
figyelemre méltó.
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BÜKY BARNA
James Bond, az új regényhős 410
A Royal Kaszinó 1953-ban jelent meg, Az arany revolver néhány hónappal ezelőtt. A Royal Kaszinó Ian Fleming angol író első próbálkozása
volt, az utóbbi már a világsikert aratott bestseller szerző poszthumusz
alkotása. Ian Fleming összesen tizenhárom regényt írt, melyek szabályszerű pontossággal jelentek meg egy londoni kiadónál, minden év tavaszán. A tavaly elhunyt szerző dúsgazdag emberként távozott az élők sorából. Könyveit milliós példányszámokban vásárolják a világ minden részén. Fleminget mégis viszonylag kevesen ismerik. A világhír és a dicsőség babérait az író hőse, James Bond aratta le, akinek kalandjai megtöltik
a tizenhárom regény lapjait.
James Bond jobban érdekel minket, mint Ian Fleming, mivel történetei
az író egész életművét megtöltik. Az íróról csak annyit, hogy valamikor a
brit haditengerészet kémelhárító osztályán dolgozott. Ez kitűnő előiskola
egy detektívregényírónak, akinek hőse az angol kémszolgálat ügynöke.
James Bond detektívregények hőse, de személye a műfajt is új alapokra
helyezte, eltérítette a kitaposott útról. A klasszikus detektívregény hanyatló műfaj. Alapelveit még Edgar Allan Poe fektette le a múlt században és
Conan Doyle emelte hallatlan népszerűségre. A műfaj alapelvei egyszerűek és közismertek. Valakit meggyilkolnak, a hatóságok nyomozást indítanak, amelynek során számos szereplő gyanúba kerül, míg végül az igazi
bűnöst leleplezik és felelősségre vonják. Ez a szerkezet kielégíti a mesemondás legfőbb kritériumait, van eleje, közepe és vége. A műfaj mesét
tartogat az olvasó számára, amelyet a szerző röviden és logikus folyamatosságban beszél el. Ez a körülmény már önmagában elegendő magyarázata népszerűségének, hiszen egy jó történet utáni vágy olyan régi, mint
az emberiség. Sok modern regényíró éppen erről a szempontról feledkezett el igen gyakran, műveik az összes irodalmi erényeket felvonultatták,
csak éppen mesével nem tudtak szolgálni. Az olvasók kritikáját tömeges
„hűtlen” elpártolás jelezte a detektívregény felé.
Az imént ismertetett klasszikus műfaj viszont félévszázados pályafutása során kimerült. Új műfaj, a „hard-boiled story” kelt életre, amely már
megvetette James Bond kalandjainak alapvonásait. Dashiel Hammett
Máltai sólyom című híres regénye vezette be az új iskolát, amely az ötvenes években Raymond Chandler regényeiben érte el a legtökéletesebb
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formát. Az új műfaj realizmusra törekedett. Hercegnők és gazdag iparmágnások igen ritkán esnek gyilkosság áldozatául és a helyszín általában
nem léghajó vagy golfpálya. A gyilkosok többnyire nem tiszteletreméltó
vénkisasszonyok, vagy nyugalomba vonult tigrisvadászok. Az új műfaj
visszaadta a gyilkolás privilégiumát azoknak, akik valóban elkövetik, a
bűnözőknek, akik azért gyilkolnak, mert megvan rá az okuk, nem csupán
azért, hogy produkáljanak egy holttestet.
Ebben a műfajban a bűnjelek keresztrejtvényszerű kibogozása nem játszik fontos szerepet. A bűnös személye általában nyilvánvaló és a történet
a detektív erőfeszítéseit tárgyalja a bűnös felelősségrevonása érdekében.
Míg a klasszikus detektívregényben a detektív figurája szürke és másodrendű tényező, a „hard-boiled” történetben a regény egyik legfontosabb
elemévé válik. Hősről van szó, afféle Grál-lovagról, akit szívünkbe kell
zárnunk, még akkor is, ha nem nagyon válogat az erőszakos eszközökben.
A műfaj kitűnő lehetőségeket nyújt az ilyen hősök megteremtésére. Az
első feltétel, az ismétlődés, a műfaj lényegénél fogva adva van: különböző kalandok sorozata, melyeket az állandó hős személye fűz össze. A másik feltétel a következetesség, amely a figura megformálásában érvényesül. Ennek eszközei kevéssé különböznek egy jó reklámszakember módszereitől. Elég Sherlock Holmesra gondolni. Az író megrajzolt egy
melodramatikus figurát, éles és egyszerű vonásokkal, leírt néhány jellemző idioszinkráziát, s ezeket egy jó hirdetés következetességével sulykolta
bele az olvasóba. A történetek változnak, de a figura állandó marad, környezete, szokásai, bogarai és kisebb gyengeségei ugyanazok. A fikció
kettéválik a fikcióban: a mesét, amely mindig változik, fikcióként fogjuk
fel, de a hős személyét, életmódját, szokásait, mint állandó tényezőket
éppen monoton ismétlődésüknél fogva, mint feltételesen elfogadott realitást kezeljük.
James Bond figurája e szabályok alapján készült. Mit tudunk róla? Viszonylag fiatalember, kora 35–40 között. Tizenhárom év kalandjai látszólag nem öregítettek rajta semmit. Megnyerő külsejű, magas, fekete férfi, a
jobbarcán sebhely nyoma, egy hajtincse állandóan belelóg a homlokába.
Határozottan jóképű, de kissé kíméletlen; az a típus, amely tetszik a nőknek, de korántsem az a fajta, amely elveszi őket feleségül. Természetesen
nőtlen. London Chelsea nevű negyedében lakik, kényelmes legénylakásban. Foglalkozását már említettem; az angol kémszolgálat bizalmas ügynöke. Hivatali kartotékján a 007 jelzés van. A dupla nulla hallgatólagos
engedélyt jelent emberi élet kioltására, amennyiben ez a feladat végrehajtásához szükséges. James Bond nem csupán kalandok romantikus hőse,
1182

hanem állami hivatalnok is, „civil servant”, az állami érdekek hű szolgálója egy speciális területen.
A történetek szerkezete szabályos. Valami történik a világban, ami felkelti a szigetország nyugtalanságát. Többnyire látszólag jelentéktelen
esetről van szó, amelynek veszélyeivel és messzemenő következményeivel csak később ismerkedünk meg, James Bond ilyenkor megkapja megbízatását, körülbelül azzal a száraz módszerességgel, mintha egy mosópor
vállalat hirdetési kampányáról lenne szó. Ezekután a helyszínre utazik,
amely mindig változik. Hol a Karibi tenger egyik szigete, hol divatos
francia fürdőhely. A környezet szigorúan nemzetközi és fényűző. Valószínűleg történnek gyanús dolgok Manchester külvárosában is, de ennek
kivizsgálásával nem James Bondot bízzák meg. Ellenfelei általában mániákus zsenik, nem embernagyságú figurák, afféle okos sátánok, korlátlan
ambíciókkal. Velük összehasonlítva James Bond értelmi képességei erősen mérsékeltek. Ellenfelein általában fizikai eszközökkel kerekedik felül,
vagy pedig egyszerűen pokoli szerencséje van. Sherlock Holmes még
szellemi adottságaival nyűgözte le az olvasót. James Bond legfőbb erénye
a fizikai erő és ügyesség, a kabát alá szíjazott szolgálati revolver villámgyors és halálosan pontos használata, a judo és a karate fogásainak beható
ismerete. Holmes még egyéniség volt, aki vívta a maga egyéni harcát.
James Bondnál nincs szó ilyesmiről, ö csupán egy kis kerék az állami
kémszolgálat gépezetében. Akcióinak szellemi oldalát nem ő, hanem az
organizáció dolgozza ki. Hősünk nem brilliáns, még csak nem is okos,
csupán az állam szolgálatában álló professzionista, aki kitűnően érti a
mesterségét. Kultúrális és szellemi érdeklődéséről semmit sem tudunk
meg. Bond elsősorban sznob, a drága borok, divatos cocktailok és ételkülönlegességek sznobja. Halad a korral és a kor vívmányaival. Fetisiszta
vonzódás fűzi egy–egy ruhadarabhoz, revolvergyártmányhoz, vagy autómárkához. Ismeretéi kizárólag praktikusak és az élet örömeivel kapcsolatosak. Nem valószínű, hogy jártas az irodalomban, vagy a történelemben,
de pontosan tudni fogja a legdivatosabb és legdrágább öngyújtómárkát a
világon. Fejében történelmi évszámok helyett cocktailreceptek formuláit
hordozza. Természettudományos ismereteit tekintve szakbarbár: a mechanikában a lőfegyverekre specializálta magát, az orvostudományból
csak a mérgek érdeklik. Szenvedélyes kártyás. Nagy nőbarát, fáradhatatlan szerető. Az útjába kerülő gyönyörű nők gyakran meghalnak a történetek során, hogy hősünket a lekötöttség kellemetlen dilemmájától megóvják. James Bond ma milliók bálványa, egy irigyelt életmód megtestesítője. Hihetetlen népszerűségét, az óriási példányszámokat nem lehet mással
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magyarázni, mint azzal a jólismert körülménnyel, ami minden irodalmi
siker titka: az író rátapintott a nagyközönség titkos vágyaira. James Bond
kalandjai a fantázia szüleményei, személye, egyénisége és életmódja viszont életnagyságú és reális. Az új generációnak mi lehet teljesebb élet,
mint az övé? Élj veszélyesen! Ne légy gazdag, de élj úgy, mint a gazdagok. Élvezd az élet örömeit, mindazt, amit az anyagi világ nyújtani tud.
Magánéletedben légy felelőtlen, de a közösség iránt érezz felelősséget.
Általában a közösséget szolgáld. Légy megbízható kerék a nagy gépezetben. Ian Fleming életében nagy vagyont gyűjtött. Minden évben egy–két
hónapot a Bahama szigeteken fekvő villájában töltött, ahol évente megírt
egy James Bond történetet. Élvezte az életet és sokat utazott a világban.
Íme egy író, aki hőse életmódjából valamit önnön életében is megvalósított.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Kafka világa 411
Sükösd Mihály: Franz Kafka, Gondolat, Budapest, 1965, 155 lap.
1956 őszén egy egyetemi ankét alkalmával a budapesti bölcsészek megkérdezték Lukács Györgyöt, hogyan vélekedik Franz Kafkáról. – Másodrendű író. Akik eredetiben kívánják olvasni, vegyék ki a könyvtárból,
magyar fordítása és kiadása azonban szükségtelen és nem időszerű. – így
vélekedett kilenc esztendeje a legszabadelvűbbnek hitt marxista tudós a
Magyarországon úgyszólván ismeretlen prágai íróról.
Azóta Lukács is módosította véleményét, a helyzet is gyökeresen megváltozott. Jelentékeny Kafka kutatás folyik, a művek maguk pedig a keleti
tömb több nyelvén is megjelennek: elkésve és hézagosan ugyan, de magyarul is.
Sükösd Mihály monográfiájának írásakor mindenesetre szűz közönségnek beszélt: Kafka minden művének ismeretét bajosan feltételezhette
– tanulmánya az esztéta mélyreható elemzésén túl ízelítő is, biztató is.
Biztatásra pedig annak, aki belekóstol, aligha lesz többet szüksége. Kafka
a prágai németnyelvű zsidó elsősorban az Osztrák–Magyar monarchia
írója: alakjai, helyzetei, látomásai az idősebb nemzedéknek tapasztalatból,
a fiatalabbnak rokonszerzők olvasmányemlékeiből ismerősek.
Nehéz lenne meghatározni, hogy a lelki-alkat és élmény szempontjából
ki is üt rá a magyar irodalomban. Sükösd nem próbálkozik vele: talán
komolytalannak tartaná a hasonlatkeresést. Nekem, tanulmányának olvastán, mégis magyar nevek ötlöttek fel, ha a másodperc egy töredékére is.
Csáth Géza vacogó bűntudata, Karinthy átlényegítő s mégis oly reálisnak
tűnő képzelete, Nagy Lajos egy–egy parabolája, Thury Zoltán elesett embersége. Mitsem változtat a lényegen, hogy a felsoroltak közül a legnagyobbak is csak csekély töredékét fogadták be és ébresztették fel annak az
egyetemes irtózatnak, amely Kafka egész világából kiárad. Volt nekünk
ebben a században lángeszű elbeszélőnk, talán egy tucat is. Egy se akadt,
aki Kafka világát, az akkori közös univerzumot olyan hőfokon öntötte
volna formába, mint Kafka.
Világa, mégis, a mi világunk: s amint Sükösd érzékelteti, nemcsak
annyira, mint az egész emberiségé. A magány, az elidegenülés ténye és
érzése a monarchia nagyvárosaiban mindenütt hatott: a polgárság maga411
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tartásformái is hasonlítottak, talán csak az azonos gyermekkori traumákkal terhelt azonos egyéniség hiányzott. Lehet, hogy misztikusan fogalmazok, de nekem legalábbis magyar szerzőnek tűnt Kafka, amikor nyolc
esztendeje angolul kezembe került. Azóta olvastam munkáinak
nagyrészét eredetiben, láttam francia színpadi változatban, de sohasem
szabadulhattam az érzéstől, hogy a prágaiakkal jogosan osztozhatnánk.
Elsősorban persze azzal, hogy megteremtjük a magunk Kafka kultuszát,
Kafka irodalmát – nem mintha erre az írónak lenne szüksége: önismeretünknek, világirodalmi tájékozódásunknak tennénk nagy szolgálatot.
Sükösd Mihály most lerótta a legfontosabb tartozást. Százötven oldalon teljes képet ad Kafka egyéniségéről, a Kafka mítosz és Kafka kultusz
szétágazó problémáiról – és ami végül a legfontosabb –, a kafkai életmű
völgyeiről, lankáiról és hegycsúcsairól. Sükösd nem az egyetlen nemzedékében, aki a műhöz tág szemmel, friss lélekkel közeledik: tételek, bizonyítandó igazságok és tanulságok nélkül. Az olvasó szemeláttára engedi
át magát a tárgynak s amint a történetek, gondolatok bensejébe hatolva
eredményre jut, elfogulatlan egyszerűséggel, felnőtt emberhez illő komolysággal közli józan ítéletét.
Kafka monográfiája kitűnően sikerült. Olyannyira, hogy nézetem szerint bármilyen nyugati nyelven is kiadható zsebformában, mintegy a Kafka bevezetések bevezetőjeként. Sükösd sikerének oka valószínűleg az,
hogy nem restellt a szépíró eszközeivel, érzékenységével és a konkrétot
kedvelő hajlamával közeledni az ideológiai, filozófiai útvesztőbe vezető
témához. Ha Kafka azt írja, hogy Josef K.-t egy reggel, nem tudni miért
letartóztatták, majd esztendő múltán, még mindig nem tudni miért kivégzik, Sükösd az állítást készpénznek veszi – és innen halad tovább.
Mégcsak nem is bocsátkozik annak megvitatásába, hogy a téma lehet-e
reális. Tudva–tudja, hogy a Per története, aprólékos részleteivel együtt
olvasóinak mindennapi élménye volt egy évtizedig. Mellesleg – és ezt
már magam teszem Sükösd gondolatsorához –, misem kafkaibb, mint
azoknak álláspontja, akik a Per íróját mint nem–realistát tanácsolják el
éppen akkor, amikor segédletükkel a Per folyik!
De tartsuk magunkat Sükösd józan szemléletéhez: Kafka nem volt
senkinek prófétája: se a cionizmusnak, se a kommunizmusnak, se az anti–
kommunizmusnak. Zilált, félelmetesen egyenetlen műve azért nehezedik
ránk és azért ígérkezik maradandónak, mert markába szorította a századot
– nem ő küzdött velünk, mi küzdünk ővele.
Sükösd Mihály könyve a legnagyobb szolgálatot persze akkor tenné,
ha kaput tárna a huszadik századi világirodalom Magyarországon ismeret1186

len, elhanyagolt felére. Hogy csak néhány nevet említsünk: Malcolm
Lowryra, Elias Cannetire, Witold Gombrowiczra, Jorge–Louis Borgesra.
De vajon honnan sejthetnénk, hány fecske csinál nyarat?
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ALBERT PÁL
Reménytelen szerelem 412
András László: Reménytelen szerelem, Magvető, Budapest, 1965, 332
lap.
András László érdeklődéssel várt, s ahogy szemérmesen mondják, „adminisztratív okokból” sokáig elfektetett gyűjteményes kötete, a Reménytelen
szerelem a mesterség minden csínját–binját tudó írót mutat: András ügyesen szerkeszt, szórakoztatóan mesél, hatásosan adagolja a fantáziaébresztő fűszereket, fölényes biztonsággal használja a belső monológot, a „flash
back”-ot. Könyve bizonyára tetszeni fog az olvasónak, aki nagyonis mai
politikai problémákra és hétköznapjai díszletére ismerhet benne: a történetek javarésze a 6o-as években játszódik, a szereplők pedig természetesen beszélik az argóval fűszerezett köznyelvet. Kellemes és bizonyos tekintetben – politikai, közvélemény–formáló szerepében – hasznos olvasmány is András László kötete, mégis – de erre még visszatérünk –, kétségeket kelt az író további fejlődését illetően.
Mielőtt azonban ítéletünket előlegeznénk, említsük meg röviden, milyen elemekből állt össze a Reménytelen szerelem. A kötet legjobb és leggyengébb, mert legügyeskedőbb írása egy–egy kisregény. Az első, a
Szimpla ügy akár filmforgatókönyv is lehetne: az elbeszélés technikája, a
párhuzamos szerkesztés, a „vágások”, a „beállítások”, de még a szerző
egy–egy magyarázó fordulata is filmemlékeket, olasz neo–realista műveket, a lengyel „új hullám” alkotásait, vagy akár Fellini „Édes élet”-ét idézik, olyannyira, hogy a főhősben, Farkas Picuban, a könnyű kalandokra
mindig kész újságíróban és hűséges fotográfusában, Csibiben, az olvasó
már–már a „Dolce vita” Marcellójának és „paparazzó”-jának távoli mását
véli felfedezni. S valóban, a kisregény cselekménye, amelyre politikai és
morális problémáit több–kevesebb szerencsével aggatja a szerző, afféle
szocialista „dolce vitá”-t mutat, ahol az északi szépségeket gyöngyösi
fodrásznők, vagy pesti elárusítólányok, a római aranyifjakat ártatlan „huligánok”, közvetlen és természetes munkásfiúk helyettesítik, a romlottságot pedig az a csekély öröm, hogy titokban lehet lapozgatni a Glamour,
az Esquire vagy a Playboy az országba bejutó egy–egy példányát. Mindez
azonban csak keretül szolgál a mélyebb, politikai kérdés tárgyalásához.
András László Plehanovnak a személyiség történelmi szerepéről szóló
412
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mondását illusztrálja és cáfolja: „Magától értetődik, hogy annak az embernek, akit az események a diktátor rangjára emeltek, a maga részéről
fáradhatatlanul a hatalomra kellett törnie, erélyesen félrelökve és kíméletlenül elnyomva mindenkit, aki az útját állja.”
Még érthetőbb nyelvre lefordítva: a „személyi kultusz” szelleméről, a
sztálinizmusról és annak el nem múlt veszélyéről van szó a valójában oly
kevéssé Szimpla ügyben, méghozzá két példán keresztül. Farkas Picu, akit
1949-ben indokolás nélkül, „spanyolos” barátságai miatt kizártak a pártból, 1960-ban optimista, szocialista meggyőződésű újságíróként már–már
azt hihetné, hogy a sztálinizmusnak egyszer és mindenkorra vége. Egy
újságíró–nyomozás azonban összehozza a törtető, céljai érdekében minden eszközt felhasználó Amstetter Mihály bölcsészhallgatóval, KISZ–
vezetőségi taggal, aki szennyes kis érdekeit megintcsak a történelmi szükségszerűséggel mentegeti... A másik, lényegesen gyengébb kisregény, a
Halotti beszéd, a környezetrajztól eltekintve nyugati tucatmű is lehetne: a
párizsi Julliard–kiadó Françoise Sagan könyvei mellett ilyenekből dob
piacra évente huszat–harmincat: hátha valamelyikből közönségsiker lesz.
Nyugatról jön a kisregény elcsépelt alapötlete is: egy fehérvérűségben
szenvedő orvos monologizál estétől reggelig. Hallunk néhány bölcsességet az Időről, a Magányról, a Felelősségről, a Szabadságról, szó esik Picassóról, Bartókról, és még több a bonyolult szerelmi és egyszerű nemi
kapcsolatokról. Az igénytelen olvasó jó szeszeiért, változatos szerelmi
három- és négyszögeiért, viszonylagos jómódjáért még irigyelheti is a
főhőst, Dr. Kuncz Pált: a halált úgysem kell komolyan venni; az írónak is
csak tetszetős ürügy ... A kötet maradék részét elbeszélés–fűzér tölti ki,
amelyben lehetetlen nem felismerni egy bizonyára elhibázott, többé–
kevésbé önéletrajzi regény töredékes elemeit: spanyol polgárháborús,
tengeri internálótábori emlékeket, egy angliai utazás igencsak közhelyesre
sikerült rajzát, a kispolgári értelmiségi vívódását a kor nagy kérdéseivel
és egy föltételezhetően méltatlan szerelemmel. . .
András László, mondottuk, nem érdektelen, nem tehetségtelen író: jól
látja és elég bátran is kimondja – noha kevésbé meggyőzően jeleníti meg
– a kor kérdéseit; Budapest egy–egy negyedéről –, mint például a Szimpla
ügyben a Klauzál-térről – szinte szociológiai pontossággal számol be;
sokat tud a kispolgárság–értelmiség szokásairól, gondolatvilágáról; jó
füllel kottázza le az egyes társadalmi rétegek nyelvét, de a folklór–írók
modorosságát is ügyesen elkerüli. Tehetsége a kispolgárság írójának rendelné: ami nem is lebecsülendő szerep, hiszen életformánkban itt is, Keleten is, egyre inkább, egyre nagyobb számban kispolgárok vagyunk. And1189

rás igazi alakjai Charlot–féle figurák, afféle slemilek lehetnének, mint a
bécsi írók, Italo Svevo, a New York-i „zsidó iskola” hősei, vagy éppen a
tavalyi Viareggio–díjas Berto Il male oscurójának „szerencsétlen ördöge”.
Ahhoz azonban, hogy András László tehetsége súlyt kapjon, s írásai ne
csak kellemesen szórakoztassanak, hanem nyomot is hagyjanak az olvasóban, érzésünk szerint két dolog kellene: több kritika és lényegesen több
önkritika. A kispolgárság – de bármely társadalmi réteg – írói, még akkor
is, ha meghatott emlékművet állítottak osztályuknak, kíméletlenül, csontig, velőig hatolva keresték az igazságot, András viszont, személyes bajaival is, mintha túlságosan jól érezné magát a melegházban. De hiányzik
belőle – s most már nem a szemléletet, hanem a megvalósítást illetően – a
szigorú önítélet is. Kisregényei sok esetleges, felesleges elemet sodornak,
mintha csak az író az önéletrajzi részletek halmozásával akarná az annyira
óhajtott totalitást, az általános érvényt elérni. Ilyen zavaró teher állandóan
visszatérő nőalakja – Sötét–Kovács Magdolna vagy Gigi –, az életerős,
„nyers érzékiségű”, kis ringyó, akinek szelleme friss és szíve tiszta marad
az élet mocskában. Az Unrat tanár úr és a Kék Angyal témája másutt már
az irodalom kelléktárába tartozik; Szabó Magda Melindája, Kolozsvári–
Grandpierre Párbeszéd a sorssal című kisregényének hősnője azonban
arra mutatnak, hogy a honban hiteles a jelenség, talán éppen a társadalmi
nivellálódás és mozgékonyság egyik jele. Ám amíg az utóbbi két szerzőnél egyszeri szereplőről van szó, András szemmel láthatólag vergődik,
hogy terjengős oldalakon át „kiírja” magából a figurát. Mindez talán magában véve nem lenne baj, a nagy Svevo is hasonlóan szűk önéletrajzi
elemekből – igaz, az általánosítás magasabb síkján! – építette életművét;
de a kultúrált és komplexusokkal megáldott–megvert kispolgár világképéből, mesterséges átültetés nélkül, nem lehet a politikai tanulságot levezetni. A politikai lecke igaz, csak éppen a realista igényű András hősei
szájában nem realista: egyszerre sok és egyszerre kevés. András László
vagy tiszteletreméltó okokból szépíti a valóságot, vagy a külső körülmények még mindig nem engedik meg a teljes igazságot.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Szenvedések, álmok, vágyak 413
Nagy László: Himnusz minden időkben. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1965.
Az irodalmi mitológia, a méltató kritika egymás mellett emlegeti őket; a
barátságot, szellemi rokonságot maguk sem szégyenlik. Nem a lóversenyszemlélet rövidlátása hát, ha egyszerre említjük Nagy László és Juhász
Ferenc nevét. Annál is kevésbé, mert mindketten ebben az évben jelentkeztek válogatott verseik gyűjteményével.
Juhász legutolsó kötete az előző, 1957-eshez képest kevés új verset tartalmaz, nem lehetett alkalmas arra, hogy a róla formált képet megváltoztassa. Maradt a rimbaud-i méretű egetcsapkodó, zilált tehetség, a látomásos képzelet és – az arányérzék teljes hiánya, a megszerkesztetlen, ágaskodó torzók.
Nagy László is 1957-ben adta közre utolsó verseskötetét, a Deres majálist. Igaz: azóta három műfordításgyűjtemény címlapján is láthattuk a
nevét, de az átültetés tevékenysége inkább készülődést, vagy pillanatnyi
pihenőt jelez, mint tényleges haladást. Az 1965-ös év nincs híján az irodalmi rehabilitációknak, újrafelfedezéseknek, elég ha csak két olyan jelentékeny életmű bemutatására utalunk, mint Jékely Zoltáné és Hajnal
Annáé. Nagy László Himnusz minden időben című versgyűjteménye
azonban ebben a közegben is rendkívüli esemény.
Kötetének olvastán eszünkbe juthat: hol vannak már az ötvenes évek
elkeseredett vitái urbánusságról, népiségről, Petőfi példájáról és a korszerű költészet eredményeiről. Nagy Lászlónak például sikerült olyan ötvözetet teremtenie, melyet a legpedánsabb egyetemi kukac se bonthat többé
elemeire.
Inspirációjának legmélyén persze megleljük a népdal, a ballada élményét. Ez azonban nem zárható többé valamilyen földrajzi egység kalodájába: túlmutat a magyar vidékeken, túl talán a Dunavölgyön is. A népdal
élménye Nagy Lászlónál elsősorban ritmikus: rövidebb, dalszerű verseinek ütemét ez határozza meg. De mint nemzedékének nagy példaképe,
Bartók, túlságosan teljes egyéniség ahhoz, hogy toldozzon, vagy reprodukáljon. Bármely pillanatban kiléphet az önként választott keretből, hogy
kedve szerint forduljon a négy égtáj felé.
413
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Íme néhány sor Vérugató tündér című verséből:
Favirág habzik s te letűntél
világos vért ugat egy tündér.
Csak ez kellett, csak ez hiányzott,
csírázik itt az átok átkot.
Forgok arcomon új pecséttel:
új tehetlenség dühével.
Nikotin ikrásodik számban
a csikkek szétmásznak a szobámban.
A szesz kék tüzein keresztül
idegeim lármája zendül.
Alkohol nincs ami ledöntsön
valami szörnyűt tervez az ösztön.
Ezekben a kétsorosokban Nagy László művészetének úgyszólván minden lényeges elemét meglelhetjük, ha szemügyre vesszük őket. A ritmus,
a derékban megtört sorok, a súrlódó–koccanó rímek első hallásra is népdalra emlékeztetnek – anélkül persze, hogy egy meghatározott példa,
vagy típus ötlene fel emlékezetünkben. Idézzük most ismét az első négy
sort:
Favirág habzik s te letűntél
világos vért ugat egy tündér.
Csak ez kellett, csak ez hiányzott,
csírázik itt az átok átkot.
Az első, a második és a harmadik sor képei különösen a folklórban
gyökeredznek. A második sor ezen túl megtermékenyítette, felfokozta a
költő képalkotó erejét: a tündér, mely általában jótékony erők megtestesülése, ezúttal ugat – s ráadásul nem hangokat, hanem világos vért ad ki.
Később nagyonis a mi időnkhöz kötött fogalmak kerülnek a versbe.
Idézzük ismét:
Nikotin ikrásodik számban
a csikkek szétmásznak a szobámban.
A nikotin – ki ne tudná? – vegytani szakszóból vált a köznapi nyelv elfogadott részévé. A csikk ellenben még ma is az argó és az irodalmi nyelv
határán szorong. József Attila, aki nem idegenkedett az argótól hasonló
közegben cigarettavéget használ. Nagy László költészete – ez már szinte
közhely – látomásos: tehát rendkívüli, egyszeri víziókat rejt magában. A
látomás – és ezt már kevesebbszer hallhatjuk – azonban mindig a kézzelfogható valóságra utal, ezt lényegíti át. A nikotin ikrásodik; a csikkek
szétmásznak a szobában. Az első kép titka csak a nemdohányzók előtt
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marad rejtélyes. Aki már elszívott naponta másfél doboz cigarettát, ismeri
az elkínzott szájpadlást érintő nyelv érzését – ismeri, de valószínűleg
anélkül, hogy a folyamatra igét gyártott volna magának. A szobában
szétmászó csikkek látványa is közel áll a bárki számára érzékelhető realitáshoz, a kép eredete azonban bonyolultabb: enyhe nikotin és alkoholmérgezéses illúziótól egészen a van–goghi izzó vízióig terjed a lehetőségek skálája.
A művészet természetének megközelítésével azonban még nem hatoltunk a művészet lényegébe. Ha erre nem is lehet alkalmunk, néhány szót
legalább a Nagy László kifejezte legsúlyosabb dolgokról. Kérkedés, helykövetelés nélkül egy nemzedék énekesének tartja magát: mit szólaltat
meg a háború alatt serdülők hangján?
őrülten tüzes pünkösdök, megváltós boldog indulatok,
templomot pofozó düheim, piros ingeim elússzatok,
ifjúság hattyúi Dosztojevszkij sötét hajával
borzongva szálljatok vissza, mint villanydrót–ütötte ludak
A Zöld angyal című hosszabb kompozícióból valók ezek a sorok. Szerintem – Czine Mihály egyébként méltányos bírálatával ellentétben –,
Nagy László hosszabb lélegzetű versei legalábbis felérnek helyzetdalaival. A Vasárnap gyönyöre kezdte a sorozatot, melyet új kötetében három
szép darab is folytat. Ezek a versek a számba vevő felsorolás, leszámolás
és felszabadítás igényével íródtak. Mivel Nagy László szinte kizárólag
képekben fogalmaz, a felületen itt is szürrealista filmre emlékeztető kavargásnak vagyunk szemtanúi – másodszori olvasásra a látvány kitisztul.
És ekkor ébredünk rá – az eredmény megéri az erőfeszítést –, hogy
Nagy László bizony nemcsak igényli nemzedéke szenvedéseinek, megcsalatott álmainak, röghözkötött és egyúttal kozmikus méretű vágyainak
kifejezését – hanem meg is teszi. Nem szükséges elemezni, mit mond az
ifjúság hattyúi Dosztojevszkij sötét hajával, amelyek borzongva szállnak
vissza mint villanydrót–ütötte ludak. Ha a nemzedék mai lelkiállapotának
érzékeltetéséhez mottót keresnénk, ez a lírai kép minden meghatározásnál
ékesebben beszélne. S ilyet, ha helyből–időből futná, tucatjával idézhetnénk Nagy László új verseiből.

1193

ÚJ LÁTÓHATÁR
1966. ÉVFOLYAM

1194

KOVÁCS IMRE
Rekviem egy hű magyarért 414
Szerkesztőségünk megrendülve értesült a hírről, hogy Farkas Ferenc, a háború utáni magyar demokratikus közélet megbecsült tagja
1966. január 22-én Szentendrén elhunyt. Farkas Ferenc mint az
irodalom barátja mindig szeretettel és együttérzéssel támogatta az
írókat. 1946 októberétől 1947 novemberéig a Válasz című folyóirat
felelős kiadója volt. A folyóirattól politikai okokból és külső nyomásra kellett távoznia.
Hatvanhárom éves korában meghalt Bisztrai Farkas Ferenc, a forradalmi
Nagy Imre-kormány államminisztere, a Nemzeti Parasztpárt egyik alapító
tagja, mindvégig hű katonája. Bármi hozta közénk ezt a különös embert,
aki fiatalon is ősz hajával, elegáns megjelenésével, dzsentriségét kellemesen leplező magatartásával ugyanúgy a népi mozgalomhoz tartozott, mint
Veres Péter, Illyés Gyula, Tamási Áron, Szabó Pál, és a többiek, hűségesek vagy hűtlenek, homlokán azzal a jellel, mely az eretnekeket és a szökevényékét is kötelezi: nem menekülhetsz ... A népre felesküdöttek dicső
kötelékéből nincs elbocsátás, akárcsak az anyaszentegyházból, mely elárultan, vagy elbukottan is számon tart és utolér, bárhova kerülj!
Erdélyben született, ami önmagában megszabta emberi alkatát és politikai gondolkodását, egész pályáját. Amikor családi vagyonát díszes művészeti munkák kiadására elpazarolta és Lázár-szegényen körülnézett a
reménytelen hazában, hol másutt találhatott volna megértőbb társakat
szép magyar álmaihoz és őszinte barátokat, mint a népiek között. A forrongó-zsongó népi tábor a harmincas évek közepén erőteljes kifejezési
formákat keresett: lap, mozgalom, párt. Mindannyiunk „Farkas Feri” je
arra vállalkozott, hogy lapot szerez – engedélyre nem számíthattunk –, és
igen bonyolult, eléggé veszélyes pénzügyi műveletekkel (az én nevem is
rákerült egy váltóra, beváltatlansága esetén többet kaptam volna érte, mint
a Néma Forradalomért) megvette a Szabad Szó című hetilapot Mezőfi
Vilmostól, az agrárszocialista veterántól, aki már a múlt században hangot
adott a hangtalanoknak. A Múzeum körút alatti szerkesztőségünkben évekig ültem együtt vele, csodáltam (és irigyeltem) a nagy munkabírását, de
még inkább bámultam a türelmét, ahogy írókkal és parasztokkal, illegális
kommunistákkal és próbálkozó besúgókkal bánt. Korán érkezett, későig
414
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maradt, folyton számolt, sokszor csóválta a fejét, de azért egyensúlyban
tartotta könyveinket. Győrffy Pannit, a híres-nevezetes Győrffy István
néprajztudós leányát vette feleségül, akivel példás házasságban élt, s akkor volt a legboldogabb, amikor a gyerekeivel játszhatott.
Hivatástudattal, de szerényen és alázatosan lépett Bisztrai Farkas Ferenc a marosi dereglye fedélzetére Makó alatt 1939. június 29-én, Péter és
Pál napján, amikor megalapítottuk a Nemzeti Parasztpártot, miközben
lovascsendőrök cirkáltak a parton. Nem fért kétség elhatározásához, velünk tart, bármi lesz is a sorsunk. Hasonló bátorsággal és hittel vállalta
ezerkilencszáznegyvenötöt és ötvenhatot. Amikor a Parasztpárt 1945-ben
a nemzeti politika tényezője lett, a földbirtokos családból származó Farkas Ferenc magáévá tette és szívvel-lélekkel támogatta radikális földreformprogramunkat: értette a történelem szavát és parancsát. Egy feltétele
volt: a törvényesség betartása. A népi demokrácia ereje és hitele attól
függ, mondotta, hogy miként hajtja végre a saját törvényeit. Biztosan akkor rémlett fel előtte a felelőtlenség szakadéka, amely a nemzetet elnyelheti, amikor az első (és szerencsénkre, egyetlen) nyilvános akasztást figyelte az Oktogonon; követelte is azonnal a bírói legalitás legszigorúbb
betartását.
Tőlem kérdezte meg Rákosi Mátyás az egyik pártközi értekezleten,
hogy ki az a komor tekintetű, őszhajú ember a csoportunkban. „A legönzetlenebb magyar Széchenyi óta”, válaszoltam. „Sohasem hallottam róla”,
mormolta a törpe kommunista. „Még fog ...”
A kommunista hatalomátvétel után visszavonult Szentendrére, a saját
tervezésű és építésű, egyszerű nemesi kúriájába, amit ösztönös óvatosságból magas téglafallal vett körül. A diák-takarékpénztár igazgatója volt,
szegényen, kiábrándultan élt, egyszer öngyilkosságot kísérelt meg. A forradalom szólítására találjuk megint a magyar közéletben: 1956. október
31-én, „hideg őszi napon”, ahogy a budapesti rádió jelentette, az újjáalakult Parasztpárt, mely mindjárt felvette a Petőfi-párt nevet, főtitkárává
választotta. Következő nap a mikrofon elé állt és népszavazást javasolt a
varsói egyezmény felmondásáról és a semlegességről. Azt is javasolta,
hogy a „fegyveres felkelők, a demokratikus pártok és az írószövetség
képviselőiből az „államfői jogokat gyakorló Nemzeti Főtanács” alakuljon,
elnökéül Kodály Zoltánt ajánlotta.
Addig nem akarta, hogy a Petőfi párt csatlakozzék a forradalmi kormányhoz, „amíg a szovjet csapatok Magyarország egész területéről ki
nem vonulnak”, a szükség azonban úgy hozta, hogy november harmadikán Bibó Istvánnal együtt mégis beléptek Nagy Imre átszervezett kormá1196

nyába. Este féltízkor, miután Mindszenty hercegprímás szózatát a „világhoz és a magyar néphez” követő orgonaszó elhalkult, Bisztrai Farkas Ferenc beszélt a rádióban. Ez volt a Nagy-kormány utolsó hivatalos megnyilatkozása, a tizedik évforduló küszöbén érdemes teljes egészében elolvasni, hogy mire is gondoltak, ártatlanul, néhány órával az orosz támadás
előtt:
A magyar nemzeti kormány megerősítése, kibővítése megtörtént.
Valamennyi koalíciós párt tanújelét adta annak, hogy a nemzeti kormány semlegességet elérni kívánó tevékenységét magáénak vallja.
Most már a koalíción alapuló nemzeti kormány természetesen nem az
1945-ös koalíción belüli viták alapján áll. Teljesen egységes a nemzeti
kormány álláspontja a következőkben:
1. Meg fogja tartani a szocialista vívmányokból és a mostanáig
elért eredményekből mindazt, ami a szabad, demokratikus, szocialista országban felhasználható és elhasználható, a nép ez irányban
kifejezésre jutó akarata alapján.
2. Minden szocialista országgal semlegességünk elérése után is
legmelegebb és legőszintébb baráti, gazdasági és kulturális kapcsolatokat kívánunk fenntartani. Gazdasági és kulturális kapcsolatokat
kívánunk kiépíteni a világ összes, többi békeszerető országaival is.
3. Mi, a nemzeti kormányban résztvevő pártok úgy érezzük, hogy a
párt érdekeit a nemzeti egyetemes érdekeknek feltétel nélkül alá kell
rendelni.
4. Tovább kell folytatnunk tárgyalások útján azokat az erőfeszítéseket, amelyek a Szovjetunióval, semlegességünk elismerését,
valamint a szovjet csapatok kivonását jelentik.
5. Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy a nagy baráti szocialista birodalmak, a Kínai Népköztársaság, a baráti Jugoszlávia és a
szomszédos baráti Lengyelország vezetőit felkérjük, hogy támogassanak igazságos ügyünk békés rendezésében.
6. Teljesen egységes a nemzeti kormány abban az állásfoglalásban, hogy a munka felvétele, a termelés megindítása múlhatatlanul
szükséges ahhoz, hogy függetlenségünk kívánságainak teljesítését
békés úton elérhessük.
7. Egységes a kormány álláspontja abban is, hogy minden energikus és ellenforradalmi megnyilvánulást a legerélyesebben meg
fog akadályozni. Ha ilyenek előadták volna magukat, ezeket máris
megtoroltuk.
Úgy gondolom, ezek azok az egyetemes haladó és nemzeti érdekek,
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amelyeket minden pártszemponton túlmenően képviselnünk kell és úgy a
magam, mint a pártom útján minden igyekezettel azon leszek, hogy ezek
a pártok feletti egyetemes, nemzeti érdekek mindenképpen érvényesüljenek. Ezt annál is inkább hangsúlyozni kell – annak ellenére, hogy magam
is a Petőfi-párt képviseletében kerültem a kormányba –, mert a pártok
szervezkedése jogcímén intézmények és hivatalok jogos kritikát kivívó,
de mégis működő tevékenységét pártoskodáson alapuló civódások kezdik
veszélyeztetni. A magunk részéről a nemzet nagy erőfeszítését minden
tekintetben és minden vonalon előtérbe kívánjuk helyezni és igyekezni
fogunk, hogy a pártarányosítás elve helyett szaktudást, rátermettséget, a
tapasztaltságot, de mindenek előtt a forradalom vívmányaihoz való hűséget vegyük figyelembe. A nemzet komoly próbatételénél igyekezni fogunk helytállni, úgy, ahogy nemzeti szabadságharcunk határainkon meszsze túl is világító példamutatása ezt tőlünk megköveteli.
Reggel ő is ágyúszóra ébredt és Nagy Imre drámai felhívásából tudta
meg, hogy mi történt. Haza gyalogolt Szentendrére és várta, hogy jöjjenek
érte. Jöttek is, sokat vallatták, fenyegették, mindig azt válaszolta: a magyar legalitás alapján állt és cselekedett. Semmit sem bánt meg!
Amikor halálhíre megérkezett, dermesztő hideg volt New Yorkban, a
járókelők biztosan annak tulajdonították könnyeimet. A havas utcákon
nehéz volt a múlt, egy erős szál elszakadt, egy új csillag kigyúlt.
Feri, Isten veled!
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HATÁR GYŐZŐ
A szerelem reklámfőnöke 415
Wayland Young: EROS DENIED, Weidenfeld & Nicholson,
London, első kiadás 1965. június, második kiadás 1965 július; 336
lap.
Az egyetlen dolog a világon, aminek nem kell reklám – a szerelem.
Örökké kelendő, jóféle portéka, nincs alávetve a piac ingadozásainak, sőt,
olyan biztonságosan úszó, hatalmas leviátán, hogy hátára vesz minden
egyebet, amivel úgy kell utánaszaladni a vevőnek, s meg se kottyan neki.
így hittem s szent meggyőződésem volt mindaddig, amíg el nem vetődtem
abba az országba, ahol valamikor s nem is olyan régen, csipkefodros bugyogót húztak a zongora lábaira, hogy az Istenért nehogy női lábat találjon eszébe juttatni a mocskos fantáziájú férfinépnek, meg a könyvespolcon máshová tették a nőírók könyveit, nehogy olyan bakszagú könyvek
tábláival érintkezzenek, amelyeket azok a bagózó, undok férfiak írtak.
Azóta megtanultam, hogy Angliát e viktoriánus furcsaságokból kikúrálták
ugyan, de a kúra a rossz nyelvek szerint felér egy másik betegséggel; s
különben is, az igazi nyavalyakórság – a szerelem megpudvásodása –
nem is a viktoriánus kényeskedőkkel kezdődött, hanem a puritánokkal,
azokból pedig csak úgy kigyógyulni, egy-két csip-csup évszázadocska
alatt nem lehet.
Wayland Young (Lord Kennet) tősgyökeres angol, épp eleget portyázott az angolszász világban – s ha valaki azt hozná fel a szerző ellen, hogy
utazásai az európai földségen „megrontották” és túlságosan kontinentális
szemmel nézi tulajdon nemzetét, hát csupán a szerző malmára hajtja a
vizet s az ő igazát bizonygatja, hogy valami baj van a kréta körül: kiközösítették Erószt – sehol a keresztény világon nem rekesztették annyira ki,
mint éppen az angolszász társadalmakban. Wayland Young nem szobatudós, a riporter izgalom-éhsége fűti; mint más egy repülőszerencsétlenség
színhelyére, ő úgy utazik társadalmakat megrázó, országos botrányok
helyszínére, hogy a maga szemével győződjék meg minden apró részletről, miközben a szociológus gondosságával szondáz és jegyzettel. Utolsó
kötete, amelyről szó lesz, A megtagadott Erósz, egy nagyobb vállalkozás
előhírnöke – Tanulmányok a kirekesztésről című hármas tanulmánysorozatának első kötete. Kézirata négy évig hevert az írás állítólagos „porno415
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gráf” jellege miatt – ha pornográf az, hogy minden oldalán féltucatszor
szerepelnek azok a „négybetűs” ősszavak, amelyek történetesen a magyarban is négybetűsek s így lenyomtatva kiderül róluk, hogy egész jól
elbírják az angol nyomdafestéket – míg végül tavaly megtört a jég, egyszerre adták ki Angliában és a még sokkal prűdebb Egyesült Államokban,
amiről a szerző saját bevallása szerint álmodni sem mert. Az már csak
ingyen reklám volt A megtagadott Érásznak, hogy azonnal betiltották
Ausztráliában és Újzélandban.
Wayland Young nem kevesebbel vádolja az angolszász társadalmat,
mint hogy a szerelmet megnyomorította és megnyomorítja ma is, szóban,
gondolatban és tettben egyaránt: kirekeszti Erószt, akiről pedig a klasszikus ókor úgy tartotta, hogy „minden istenek közül a legnagyobb”. Megnyomorítja szóban, amennyiben száműzte a beszélt nyelvből a
nemiszervek és a közösülés ősszavait. „Valószínűtlen, hogy legyen felnőtt
az angolszász világban, aki nem ismerné ezeket a szavakat; de rengetegen
vannak, akik élnek és meghalnak anélkül, hogy egyetlen egyszer is kiejtették légyen a szájukon; és vannak bizonyos korú, bizonyos társadalmi
osztályhoz tartozó nők, akik inkább a halált választanák, semhogy ilyesmit hangosan kimondjanak (25. old.). A furcsa következménye ennek az,
hogy az eredeti négybetűs angolszász ősszavak archaizmussá váltak; nem
ritka az olyan középosztálybeli nő, aki négy gyermeket szül, de ezeket a
szavakat egyáltalán nem ismeri, sohasem hallotta. De hogy is legyen ez
másképp egy olyan társadalomban, ahol nem is olyan régen, sokgyermekes családanyák meghaltak anélkül, hogy megismerték volna az orgazmust, sőt, férfiak keresztülmentek az életen és meghaltak anélkül, hogy
sejtették volna – a nő is képes ugyanolyan gyönyörérzetre, mint a férfi; s
így, ezek a nemi szempontból korcs és elégtelen hímek azt sem tudták, mi
fán terem a feleség szexuális nevelése, beavatása? A puritanizmusnak ez a
beteges szelleme, amely nemcsak, hogy előírta a nőnek a „tisztességes”
frigiditást, de egyenesen keresztyéni erényt csinált belőle, a prostitúció
örömtelen tanyáiban maradt meg legtovább. A szerző szerint „az angol
prostituáltnak Anglia az az ország, ahol a nők legalább olyan frigidek,
mint ő maga, ha nem még frigidebbek, de mindenesetre meg se próbálják,
hogy szimulálják az élvezetet” (151. old.). Az erotika elszegényedése
megteremtette a „pornográfia” eszméjét és lehetetlen törvényhozási
dzsungelét; mert alig van társadalom, amely olyan hiperesztéziásan reagálna e mondvacsinált, maga-alkotta fogalomra, mint éppen az angol. „A
pornográfia eszméje teljesen idegen a görög-római kultúra világától... Az
ókoriaknak – s a görögöknek talán még a rómaiaknál is inkább – a közö1200

sülés motívuma, mint bármi más, egyaránt felbukkanhatott vallási szertartásban, elbeszélésben, ábrázolásban, tragédiában, komédiában, költészetben és szatírában. Egyáltalán nem volt 'veszedelmes' téma” (60. old.). A
pornográfia jogi útvesztőjének leírása a könyv egyik legsikerültebb s egyben leghumorosabb fejezete. Nem a prédikátor pátosza, nem az ügyész
felháborodása, hanem annak az őszinte kétségbeesése csendül ki a
könyvből, aki egyszerre két fronton harcol; a libertinizmus lélektelen,
hüllő szeretkezése ellen egyfelől, és a szerelem szisztematikus elölése
ellen másfelől. Ezek után „alkalmase az angol nyelv a szerelem kifejezésére? A latin nyelvekéhez képest (ilyen vonatkozású) irodalmi hagyománya szegényes; aki több nyelven egyformán jól beszél, annak eszébe se
jutna, hogy szeretkezés közben angolul szólaljon meg, vagy egy szerelmi
jelenetet angolul írjon le” (38. old.). Ha szenvedélye ilyen, alkalmasint
hamis ítéletre ragadtatja is, nem kételkedhetünk őszinteségében, amikor
azt írja; „Ilyenek vagyunk; nyelvünk megnyomorodott, elüszkösödött,
művészetünk üres és hideg, szerelmünk csak lopakodni mer és elelbicsaklik; tele vagyunk az ettől szenvedő szerencsétlenekkel. Hogyan
jutottunk idáig? Mi az oka, hogy az angol és amerikai – elméletben és
gyakorlatban – ilyen sután fogja fel a szerelmet?” (155. old.).
Diagnózisa itt különös fordulatot vesz. Arra a kérdésre, hogy mi rontotta meg a szerelmet gondolatban az egész keresztény kultúrkörön belül,
de kivált az angolszász világban, olyan választ ad, amely épp oly tetszetős, mint amilyen szimplifikatórikus, épp annyira pogány vágyálmokban
tetszelgő, mint amennyire fátumok ellen berzenkedő. A kereszténységnek
nevezett tarka-barka vallás-konglomerátum – még első három évszázada
alatt, amikor az arianizmus dominált az egyházban s aminek ma ismerjük,
az veszedelmes vetélytárs szekta volt csupán – élethalál harcot kezdett a
manicheizmus ellen, győzelme azonban pirruszi győzelem volt s azon az
áron vívta ki, hogy teljes egészében magába olvasztotta a manicheizmus
hallatlan élettagadó szellemét és könyörtelen szerelem-ellenességét.
Minthogy a gyönyör pillanatában olyigen hajlamosak vagyunk elfeledkezni Isten szeretetéről, sőt Isten létéről is, a nemzés aktusa „istentelen”,
vagyis mindenestől a gonosztól való; s csak annyiban engedhető meg,
amennyiben közösüléskor eltölt bennünket a jámbor szándék, hogy csupán újabb isten-cselédeket óhajtunk nemzeni, szaporítani akarjuk az ö
dicsőségét zengő lelkek számát. Mai, modern áttételében minden nemzedék kész, örökölhető gátlásmechanizmust talál a bölcsőjében s mire észrevenné, már odáig korcsosul, hogy imádja béklyóit s úgy megszokja kölönceit, hogy ha máról-holnapra lecsatolnák róla, orrabuknék. „Akadá1201

lyokat gördítünk a gyönyör elé, mihelyt a szerelemnek a puszta lehetősége fenyeget, és miért? A manicheizmus tanainak visszhangja ez bennünk;
mert a manicheizmus mindmáig erősen érezteti jelenlétét a kereszténység
főáramában – az a tanítás, hogy a nemiség az ördögtől való” (191. old.).
A modern angolszász társadalomban pl. a nudizmus is „tisztára aszkéta
kultusz, s hogy manicheista módra leljük benne örömünket, azt csak a vak
nem látja. összegyűlünk, hogy meztelenkedjünk és élvezzük annak a
nyomorúságát, hogy azért 'még sem szabad'. Azt a korakeresztény szokást
juttatja eszünkbe, amikor egyesek azzal tették próbára szűzi állhatatosságukat, hogy összefeküdtek valakivel az ellenkező nemből és megállták,
hogy ne csináljanak semmit; a szokást Gibbon kaján gúnnyal írja le”
(209. old.). Ahol a szerző bátran, tömören, minden fenntartás nélkül és
szinte axiomatikusán összefoglalja haragos-szerető véleményét, úgy
hangzik, mint az igyekvő rábeszélés panáceája – értelmünkön, reflexíveinken iparkodik lehatolni mélyrétegeinkhez, hogy erotikánk üszkösödését
megállítsa; „Csakhogy nem létezik eredendő bűn – hacsak menekülésnek
nem használjuk. Nincs szűkségünk (az eredendő bűntől való) megváltásra
– hacsak mi magunk nem döntünk mellette. Az emberiség nem született
semmiféle ártó csillagzat alatt, egyáltalán semmiféle csillagzat alatt nem
született. Csak épp megszületett s utóbb kiutalt magának mindenféle csillagokat. Keletkezésünkön nincsen sem szeplő, se makula, nincs semmiféle végzet rajtunk, nincs féreg, amely eredetünkön rág” (302. old.). De
hiszi-e, hogy e panáceának lesz foganatja? Hiszen egyebütt ő maga állapítja meg; „A manicheizmus végső morénájához érkeztünk. A jégár azt az
osztályt, azt az országot árasztotta el leginkább, ahol e sorokat írom. Csodálattal fordulunk Francia-, Olasz- és Svédország felé, ahol, úgy véljük,
könnyedebben s kevesebb teketóriával szeretkeznek, vagy Afrika, a Karibi-szigetek avagy Japán felé, ahol, úgy hisszük, külön ragyogást adnak a
szerelemnek – százszor inkább, mint tulajdon múltunk felé, tele rettegéssel, gátlással, istenfélelemmel s az attól való még nagyobb félelemmel,
hogy az érzékiség elzárja lelkünket Isten előtt. Mégis, savanyú képpel,
mogorván méregetjük a szerelmet és képtelenek vagyunk felvergődni a
moréna meredekén” (210. old.).
Igaz ugyan, hogy a manicheus tanítás szerint az első embert a Sátán
nemzette s anyja az Érzékiség maga volt; hogy a Sátán Évával is párosult
s Káin és Ábel sem Ádám ivadéka, hanem a Sátáné, s hogy mi szerencsétlen sátánivadékok csak azzal segíthetjük elő a Fény, a Jóság
principiumának győzelmét, ha irgalmatlanul hadat üzenünk a létet eltöltő
érzékiség sötét erőinek. De amennyire manicheus, annyira angolszász
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magatartás is, ha valamely súlyosan ránknehezedő probléma megoldását a
probléma „betiltásában” véljük megtalálni s az eláradással fenyegető bajok tilalmakkal, paragrafusokkal, jelképes öncsonkítással és morális totemekkel való körültüzdelésében kézenfekvő megoldást látunk. Gibbon
bizonyára igen álmélkodott volna azon az elméleten, amely szerint a kereszténységnek a manicheizmus injekciójára lett volna szüksége ahhoz,
hogy életellenes legyen – Nietzschéről nem is beszélve; Frazer kimutatta,
mekkora engedményeket kellett tennie e „provinciális, középkeleti
relígiónak” ahhoz, hogy a Hebridáktól Skandináviáig befogadják; a nagy
keleti világvallások ismerői pedig előszeretettel dörzsölik orrunk alá,
hogy az érzékiség központi, szakrális misztériumáig – ahogyan az orgazmus istenközeiében (miként hályogon át a lángcsóvát) a létesülés első
princípiumát felvillanni látjuk – a kereszténység el sem jutott. A kereszténység állítólagos „erotikaszegénysége” azonban egyfelől nem lehet magyarázat az angolszász népek szerelmi szokásainak elszegényedésére,
másfelől „savanyú képpel, mogorván méregetni” a kereszténységet épp
oly hiú és hasztalan próbálkozás, mint megtagadni az édesanyát – elvégre
bármennyit ágálunk-átkozódunk, eredetünkön mitsem változtat; ettől az
édesanyától tanultuk nyelvünket, talán már embrió-korunkban ez a nyelv
„járja be” zsenge, bejáratlan idegpályáinkat s a nagy keleti világvallások
szertelen erotizmusa előtt való intellektuális elcsodálkozásunk, de még
legvadabb, legérzékibb esztétikai rajongásunk is, olyan elvágyakozás,
amely sehova nem vezet. S hogy mennyire nem a kereszténység
manicheus mételyezettségéről, mennyire nem Szent Ágoston „átkos”
örökségéről s mennyire nem az európaiakról van itt lényegében szó, hanem angolok-amerikaiak újkori, családi nyavalyáiról, arra rávilágít a következő idézet, a könyv „Aranykor” című 26-ik fejezetéből: „Foglalkoztunk vele, milyen történelmi okok késztettek bennünket arra, hogy a nemiséget kizárjuk a normális jelenségek világából és görbe szemmel nézzünk rá; ez volt a dolgok 'miértje' – most lássuk a 'hogyant'; különböző
módjait a nemiség kirekesztésének. Történik ez pedig kétféleképpen:
képmutatással és kivetítéssel. Nem akarok a képmutatásnál sokáig időzni;
mindenki ismeri a módját, csak a képmutatók nem, bár még azok között is
akad, aki gyanítja. Minden attól függ, hogy a nemetmondó elhárítás és az
igenlés között hol eresztjük le a tiltó sorompót. Aki fennhangon nemet
mond, mialatt a szíve igent dobban és az esze is azt diktálja – az képmutató hazug. Aki az eszével nemet mond, a szívével igent – az angolszász
képmutató. Aki az eszével nemet mond, a heréivel pedig igent, az neurotikus. Ezek aztán csak a szemenszedett képmutatók. Aki mindenestől ne1203

met mond, az szerzetes; aki mindenestől igent – az férfi”. (253. old.) Látnivaló, hogy teljességgel angolszász problémákkal állunk szemben. Sehol
a képmutatás olyan megbecsült, társadalomszabályozó intézménnyé nem
vált, mint éppen az angolszász világban; lemérhető ez Swifttől Sam Butlerig azoknak a moralizáló szatirikusoknak a sokaságán, akik hadba indultak ellene. A kereszténységet okolni e bajokért – akár volt manicheus áttétel, akár nem – már csak azért sem indokolt, mert napjainkban nincs
még egy olyan szekuláris társadalom, mint az angolszász. Materialista
értékrend dominálja az angol társadalom mentalitását, ugyancsak megcsappant a templombajárók száma s nemcsak hogy ez a templombajárás,
de az egész „hitélet” teljesen átértékelődött s akárcsak Amerikában, a
gépies konvenciókhoz való illedelmes ragaszkodássá vált.
Az anglikán egyház megnyitja kultúrházának kapuit a teenager-ek
swingelő, törzsi táncot járó hadai előtt s édeskeveset bánja, ha az új-vadak
ritmikus révülete nyilvánvalóan erotikus színezetű, csak nála járják; a
popmuzsikával is szövetkezik s szövetkeznék talán a sátánnal is, csak
hogy megtartsa szervezetét, házait-ingatlanait, üzleti vállalatait; püspökei
már azon mesterkednek, hogy teológiájából kiküszöböljék a „személyes
Isten” eszméjét, mint olyan gombócot, amelyet a világias társadalom
amúgy sem tudna lenyelni. Mit mondjunk Amerika egyházairól, amelyek
bankot, jelzáloghitelintézetet, társadalmi rendőrséget helyettesítenek –
ahol telefonon lehet (illő díjazásért) imát rendelni s a magnószalag mondja helyettünk a napi szentfohászt, mialatt mi a világiak igaz álmát aludjuk?
Félő, hogy az angolszász világ szerelmi szokásainak megromlása, elszegényedése sokkal mélyebb történelmi okokra vezethető vissza. A nevelési rendszer alapja az internátus: innen indul ki s innen tölti el a társadalom minden zegét-zúgát a homoszexualitás rejtett mélyárama, amely az
elsődleges ösztönök megrontásával sajátos színezetet ad beszélgetésnektréfának, irodalomnak-művészetnek, reklámnak és természetesen a szerelmi szokásoknak is. Sehol a világon nem tombol úgy a nők között a
fogyókúra kultusza, mint éppen a szigetországban; s persze az aligevéshez, a csonttá-bőrré fogyáshoz, az engedelmes, üzleties szellemű „orvostudomány” készséggel szállítja a jólelkiismeretet, a „tudományos”
papagály-szólamokat. Mondanunk sem kell, hogy a csont- és bőrré aszottan is hoppon maradó lányoknál az egészségtelen fűzők, a kalóriaméricskélés, a hétszerszent diéta végül az erotika helyettesítőjévé válik s
nincs tragikomikusabb látvány, mint a sovány penészvirág, aki a fiúkról
lassan letesz, de a fogyózás hittérítő buzgalma, a hús elleni
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kereszteshadjárat szent dühe tölti el. A lányok – fiúnak akarnak látszani,
ez a férjfogás titka olyan fiatalemberek körében, akiket elragadott a homoszexualitás mélyárama; nap mint nap tapasztalni, amint a félighomoszexuáIis apa a házasságban idegösszeomlással reagál arra, hogy
gyermeke született. Mintha az anglikán egyház, amint megpróbálja kifogni a szelet vitorláikból, mintha a kereszténység manicheus mételyezettsége nem is léteznék, a könnyen-sokat kereső fiatalok vad promiszkuitással
vetik magukat a szerelembe – úgy mondják, a „bomba árnyékában”, bár
ez valójában a „bomba-kultusz” árnyéka s épp oly „izgi”, „nagymenő” és
„halál jó” másodlagos sex appeal, mint a bárányhimlő-baloldaliság:
mindkettőt a divat szentesíti és teszi kötelezővé; ámde orgiáiknak sem
annyira erkölcsreformáló, egészséges-erotikus, mint inkább mérgesnekikeseredett, eb-ura-fakó, maflán-malackodó jellege van. Mire 20-22
éves korukra összeházasodnak, fizetni kezdik a frissen vásárolt családi
ház jelzálogkölcsönét, nyögik a pelenkamosógép, a csoda-hűtőszekrény,
az álomautó s a többi házibálvány részleteit, megszületik a második gyerek. Hamarabb, mint kimondom, olyanok lesznek, mint a szülők, akik
ellen valamikor olyan röhécselve lázadtak, és a kontinentális fiatalsághoz
képest szerelmi érdeklődésük is idő előtt ellankad. Harminc éves korukra
mint törvény tisztelő, jólnevelt, unatkozó automatónok, többé-kevésbé
kiégnek, tünetszerűen kiütnek rajtuk a viktoriánus konvenciók maradványai s úgy kezdenek hasonlítani apjukhoz-anyjukhoz, mint egyik tojás a
másikhoz. Akárcsak a fölöttük járó nemzedék, már ők sem gyanítanak
semmit Wayland Young négybetűs ősszavainak szerelemre gyújtó, szakrális jellegéből, s ki tudja, talán maga a szerző sincs tudatában teljesen,
hogy e kilúgozott négybetűsöket ő is csak azért ismételgetheti oly görcsösen s irkálhatja tele velük könyvét nyakrafőre, mert nem szavakat ismételget, hanem – archaizmusokat. Olyanok, mint az ottfelejtett, öreg villanykapcsolók, amelyek mögül kibelezték a vezetékei s nem adnak áramot: hiába kattogtatja, attól még az erotika káprázatos velencei csillárja
nem gyullad fel az angolszász világ feje fölött.
A megtagadott Erósz az angolszász világ szerelmi szokásainak sajátos
diagnózisa, de még a látlelet szertelenségeiben is sok minden van, ami
tünetszerű; gyógyjavallata – amilyen okos, művelt és jóindulatú, olyan
sovány. Nem elég az olyan étvágycsináló sem, amilyen pl. a Függelékben
az erotikus irodalom pompás monográfiája, nem elég az a kitűnő erudícióval összeválogatott, sokasok képzőművészeti tábla, amely képben és
szoborban, a görög vázáktól a japán metszetekig, Giulio Romanótól Rodinig a szerelmi egyesülés legforróbb pillanatát ábrázolja a fátyol1205

fellebbentéstől a lihegő meztelenségig, minden változatában. Mindez
majdnem hiába s csupán a hívőket téríti meg, akik amúgy is esküsznek
Erószra, hogy ő a legnagyobb s hitten-hiszik, hogy a szerelem az egyetlen
dolog a világon, aminek nem kell reklám. Az idegrendszerek
átkondícionálásához nemzedékek kellenek.
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ALBERT PÁL
Korunk képe 416
Csurka István: Moór és Paál, Magvető, Budapest, 1965; 191 lap.
„Moór Jenő éppen két hete feküdt már az ideggyógyászati klinika
húszonkettes számú szobájában, s állapota még semmit sem javult, amikor egy szerencsétlen fordulat végre kizökkentette az egyhangú sorvadozásból. Dél felé járt, a nyitott ablakon a késő nyári fülledtség ellenére is
éles, tiszta, hegyszagú levegő áradt be a kis, kétszemélyes szobába, Moór
Jenő kinyitotta a szemét, felébredt. A másik ágyon, ott feküdt az új beteg,
akinek érkezése reggel óta esedékes volt. Azonnal felismerte, pedig csak
a fél arcát láthatta, amint hanyatt fekve a mennyezetet bámulta. Paál volt,
a kerületi lakásosztály vezetője, az az ember, akinek képe, mint egy medalion, folyton ott függött benn Moór lelkében, mégpedig éppen abban a
pillanatban megörökítve, amikor ezerkilencszázötvenkilenc július ötödikén, délelőtt fél tizenegykor ezt mondta neki – Moórnak –, a hivatalában:
– Sajnos, Moór elvtárs, kérését ez idő szerint nem tudjuk teljesíteni ...”
Ezzel a groteszk jelenettel kezdődik Csurka István mulatságos, remek,
Moór és Paál című kisregénye, amely a budapesti Magvető Kiadónál jelent meg nemrégiben. Moór, a régi ingatlanközvetítő-iroda tulajdonos és
Paál, a kerületi tanács lakásosztályának vezetője, akiket hasonló betegség,
idegösszeomlás és idegösszeroppanás, hozott össze a közös kórházi szobában, mint tűz és víz, gyanakodva, gyűlölködve, a másik szerencsétlen
sorsán csak pillanatra meghatódva szemlélik egymást: a „reakciós giliszta” a „szektás” dúvadat, aki még 1959-ben is jóérzéssel gondol vissza
Rákosi Mátyás kézszorítására, s titokban még mindig várja, hogy „népünk
szeretett vezére” egyszer csak visszatér az ország élére. A két ember nem
a klinikán látta egymást először, bár régebbi találkozásaikra eleinte csak a
begyulladt, kiszolgáltatott helyzetben lévő Moór emlékszik. 1944-ben
mindketten katonaszökevényként bujkáltak egy pesti ház pincéjében, s
Moór, hogy a saját bőrét mentse, a razziázó nyilasok kezére játszotta
Paált. Amikor viszont fordult a kocka, s a szektás kommunista került a
hatalomba, ő volt az, aki az „osztályellenség” lakáskérelmét elutasította,
Sportnyelven szólva: „reakció” és „szektásság” mérkőzése döntetlenre
állt, amikor semleges pályán, a kórházi szobában harmadik találkozóra
került sor. Közben mindkét részről felvonulnak a „szurkolók” – Moór
416

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 1. számában.
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felesége és felnőtt fia, Béla, Paál hitvese, kisfia és színésznő-szeretője,
Zsóka –, s két kitűnő, a regénynek több, mint felét kitevő „betétben” sor
kerül az előzmények felidézésére is, amelyek a két embert a klinikára
juttatták.
Paált kőművessorból emelte ki a párt, s az 50-es évek elején falura,
Pusztatúrra küldte tanácstitkárnak. A buzgó pártember, hogy a „cséplésben élenjáró dolgozókat szórakoztassa”, facér, éppen szerződés nélkül
álló színészeket hozat le magukhoz a szakszervezettel. A fáradt, unott,
kissé szégyenkező színészeket Paál kisebb szónoklattal fogadja:
– Elvtársak! – fordult a színészekhez. – Akiket itt látnak, ez a brigád a
Balogh-brigád, ez a megye legjobb, élenjáró cséplőbrigádja. – Aztán részletesen felsorolta a teljesítményeiket, napi átlagban és összesítve, kiemelte, milyen kicsi szemveszteséggel dolgoznak, s végül a munka hőseinek
nevezte őket, akik becsülettel helytállnak ezen az úgynevezett nehéz
frontszakaszon. Aztán a munkásokhoz fordult, s elmagyarázta nekik, milyen nagy megtiszteltetés éri őket, hogy pesti művészek látogattak el hozzájuk. Ez a jó munkájuk jutalma, a művészek hálájukat és elismerésüket
akarják leróni nekik. A két tábor moccanás nélkül hallgatta, csak a szemek pásztáztak. A tiszta, vasalt ruhás, enyhén pihegő csoport, a színészek
csoportja jobbára a gépet, a földet és az asztagot nézte vagy legjobb esetben Paált, a piszkos, összeizzadt, félmeztelen, vagy rongyos göncökben
meredező cséplősök pedig elszántan, szemérmetlenül mustrálták a színészékét, megnézve rajtuk minden apró és jelentéktelen részletet. Kritika
és önkritika, szenvedés és megalázottság nézett farkasszemet.”
A kínosan induló előadás tragikusan végződik: a cséplőgép tetején
szavaló hiú színésznő pukkedli közben belezuhan a dobba és szörnyethal.
Paál gondjai ettől a naptól kezdődnek: rendőrségre, bírósági tárgyalásra
idézik, visszaminősítik, áthelyezik a fővárosba, ahol végül egy lakáshivatalban köt ki. Még a pusztatúri előadáson megismerkedett Zsókával, a
lecsúszott, „osztályidegen” színésznővel, s hogy méltó legyen hozzá, és
műveltségének hiányait úgy-ahogy pótolja, gőzerővel elkezdett tanulni.
Ennyi megpróbáltatás, és persze a politika szeszélyes változásai elegendőek voltak ahhoz, hogy az egyszerű gondolatokhoz szokott „szektás”
kommunista idegeit tönkretegyék.
Az egészséges Moór, az élelmesen üzletelő, gyűjtögető, ügyeskedő
kisember portréján sem csupán nemes vonások találhatók meg:
„Ö, az egészséges Moór? Mikor volt ő egészséges egyáltalán? Harmincnyolcban, a háború előtt? Fényesen ment az irodája. „Az ingatlanközvetítésnél nagyobb üzlet nincs a nap alatt”, mondogatta Moór akkori1208

ban. Mérhetetlen vagyont – legalábbis a közép-európai kisemberszemmel
nézve mérhetetlent – harácsolt össze. Sokszor maga sem győzött ámuldozni hirtelen támadt gazdagságán. Még a háború sem Toppantotta össze
a vállalkozását, sőt! Aztán pedig a bécsi döntésnek a telekszakmára gyakorolt áldásos következményei, az erdélyi, bácskai telkek csereberélése,
hajaj!
Elemében volt Moór azokban az években, nem gondolt a jövőre, egészen Sztálingrádig. Sztálingrád után azonban mégis elkezdte az aranyvásárlást, de még mindig nyugodt lélekkel vonult be negyvennégy nyarán
katonának: „meg nem halok, a jövő pedig le van fedezve, szívem” – így
búcsúzott nejétől.”
Moór a népi demokrácia vizein is ügyesen evezett: életrajzát az új körülményeknek megfelelően csinosította, s mivel találékony, hasznos szakember is volt, hamarosan egy KTSz élére került. Bukását is csak a véletlennek köszönhette: újságírónak átnyergelt hajdani könyvelője „leleplező” riportot írt volt főnöke üzelmeiről. Útja ezek után a börtönön át egyenesen vezetett az ideggyógyászati klinikára.
Moór és Paál, a „reakciós” és a „szektás” kórházi mérkőzés újra csak
döntetlenül végződik. Moór csendes álomra szenderül, Paált pedig a kerületi bölcsődében várja szerény gondnoki állás. De még mielőtt a történet
befejeződnék, Moór fia, Béla, az illuziótlan józanság, az ideológiától,
politikai hátsógondolatoktól független hasznosság, a munka nevében
mindkettőjüket „diszkvalifikálja”. Zsóka, a színésznő ágya szélén így ítél
Béla azokról, akiknek ideje, reméli, végképp lejárt:
– Egy nagy baja van az öregnek, és ebbe is betegedett bele: reakciós.
– És maga? Maga micsoda?
– Én reálisan nézem a dolgokat – mondta Béla.
– És ez mit jelent?
– Dolgozni kell.
– Ennyi az egész?
– Ennyi.
– Ez nem sok.
– Több, mint gondolja. Hátsó gondolatok nélkül kell dolgozni. Az
apám ezt soha nem fogta fel. Dolgozott ő is, sőt, sokat dolgozott életében,
de mindig sötét ügyekbe keveredett, és egész életében várt valamire. (...)
Az idő halad. Az én apám és a maga Paálja meghal. Tulajdonképpen máris halottak. (...) Ezt a világot nem én teremtettem. Ezt a világot a maga
Paálja hozta össze. Meg az én apám. De egyiknek sincs még csak fogalma
sem arról, hogy mi lett belőle. Ez lett. Az egyik szerint tökéletes, a másik
1209

szerint borzalmas. Nem igaz. Élet. Olyan élet, amelyik csak a bővített
újratermelés által maradhat fenn. A munka által. Ez a lényeg, és én ezt
csinálom. Nekem ez a fontos. Meg az, hogy én ezt felismertem.
– Mit?
– Hogy az apám és Paál ideje lejárt.
– És most mi lesz?
– Nem lesz – van. A levont tanulságok korszaka. Az élet pedig halad,
amerre haladnia kell. (...)
– Antiszemita vagy?
– Nem.
– Kommunista?
– Nem.
– Reakciós?
– Á, dehogy vagyok.
– Mi vagy?
– Mondtam már: egy dolgozó – hebegte a fiú.”
Kitűnő, vérbeli író Csurka István, nemzedékének egyik legnagyobb
ígérete, akinek néhány novellája – Az uszálykormányos, vagy az Egy fogadó lelkivilága – már eddig is antológia-darabnak számított. Csurka erényei csillognak a Moór és Paálban is: néhány vonással, groteszk árnyékolással találóan jellemez, ötletre ötlettel kontráz, de mégsem részegül meg
saját szellemességétől, természetesen kezeli a köznyelvet, s megtalálta az
arányt is, ahol az „argó” még színez és figurát teremt, de nem válik kincs
modorossággá, s végül – fiatal írónál ritka érdem – gazdaságosan mesél,
levegősen szerkeszt. Csurkában, aki a lexikonok adatai szerint ma harmincegy éves, mintha csak egy mindenre fittyet hányó, minden elfogadott, vagy elfogadtatott tanításban kételkedő kamasz és egy illúzióját
vesztett, szkeptikus aggastyán élne együtt. Ennek a gúnyos kedéllyel társult illuziótlanságnak köszönhető, hogy Csurka a korszak egyik legrealistább regényét írta meg. Szánandó szereplőinek még megbocsájt az író, a
korral szemben azonban kíméletlen. A kor a történet dátuma szerint az
ötvenes évek Magyarországa: pártzsargonával, termelésre búzdító verseivel, mérhetetlen prüdériájával. A szatirikus éllel ábrázolt jelenségek
jórésze azonban ma is élő: ameddig „pártvonal” van, addig ez a napi politika igénye szerint cikcakkos; addig a Tubárok és főszerkesztőik felváltva
„nyírnak burzsújt”, „lepleznek le kulákot”, vagy megkésve verik a mellüket. De Csurka „realizmusának” lényege – s ebben nem fogyatékosságot,
hanem éppen ritka erényt látunk –, hogy nemcsak a rendszer fonákságait,
hanem az egész társadalom rákfenéjét leleplezi: a voluntarista vagy ködös
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politikán túl azt, ami ilyen formában lehetővé tette: a honban kíméletből,
taktikából, vagy megtévesztésből „kispolgáriságnak” nevezett „balkániságot": a karrierizmust, a protekció-hajszólást, az érdemtelen törtetést, a
gyáva fejbólintást, a lelkes szajkózást, a ravasz helyezkedést. A kisregényben a diktatúrában evickélő nyárspolgárok szinte Nagy Lajosai természetrajzát találja az olvasó: Moórét és a nyüzsgő kis újságíróét, az
„anyatigris” Moórnéét, sőt, a „vonalas” Paálét.
Csurka hősei, ahogy ezt mondják, „életből ellesett” figurák, „életes” a
kisregény története is, szerkezete azonban, éppen mivel szatíráról és demonstrációról van szó, a legapróbb részletéig megtervezett, s már-már
matematikai pontosságú. A cselekmény a kórházi szobában kezdődik és
végződik, menetét pedig párhuzamosan elhelyezett kitérők és levegős
betétek szakítják meg. A két oldalról felvonuló mellékszereplők szintén
egymásnak válaszolnak: a köz gondjaival mit sem törődő Moórnénak
Paálné, aki végül megfogadja, hogy gyermekéből „nem lesz politikus”; a
politikai elfogultságon túlemelkedő Bélának pedig Zsóka, a színésznő, aki
áldozatként, szintén kívülről nézte a Moórok és Paálok vitáját, s aki,
ahogy maga mondja, „ráment erre a bulira”. Szatirikus hangvétel és demonstrációs szerkesztés tézist, vagy legalábbis megválaszolandó problémát feltételeznek. Csurka kérdése leegyszerűsítve és általánosítva így
hangozhatna: mi kell végre az országnak? Vagy még pontosabban, mert
erre könnyebb is válaszolni: mi nem kell neki? Az író a kettős kérdésnek
megfelelően kétszer is felel. Egyszer Moór és Paál történetével: a szélsőséges politikai nézetek, az önkényes módszerek ideje lejárt, eljött a dezideologizálás kora. Másodszor „szócsövével”, a munkájának élő Bélával,
akinek programja most éppen tetszhetne az „aki nincs ellenünk, az velünk
van” jelszót hirdető vezetőknek is. De valóban „szócső”-e Béla, akinek
formulája egyszerre hasznos és ellentmondásos, pillanatnyi társadalmi
igénynek megfelelő, de egyben filiszterséget, újabb, bár tisztultabb nyárspolgáriságot leplező? Hisz-e benne Csurka, teljesen megvalósíthatónak,
magában elegendőnek tartja-e? Ha nyugati író lenne, nem éppen ezt a
„hallgass, dolgozz és gyarapodj” magatartást kezdené-e ki maró gúnnyal?
De az író felsőbb iróniájával érezteti, hogy „szócsöve” tanulósága csak
viszonylagos, morális példaként csak sajátos körülmények között érvényes, a két rossz közül a szerencsésebb megoldás. Csurka a programot
nyilván hasznosnak tartja, de hangoztatóját egyben kissé dezavuálja is:
Béla a regény legérdektelenebb, „raisonneur” figurája, inkább csak funkciója van, mint pszichológiai mélysége, s a szájában, mert a megpróbáltatásokon, a küszködésen, a személyiséget gazdagító-színező élményeken
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innen áll még, kevésbé meggyőzően cseng a „műveljük meg kertjeinket”
rezignált bölcsessége. S kelbe irónikusabb jelenet a szereplő lejáratására,
mint Béla és Zsóka utolsó találkozása, amikor a fiatalember, mint József
Putifárné elől menekül, hogy tüstént emelkedett szónoklatba kezdjen? Ne
tévesszük össze a köznapi morált az irodalom jelképességével (bár akadna
illemtan, talán Csurkáé is, amely a férfiúi maflaságot sértésnek minősítené): a világi szentek mindig kissé „balekok”, s naivabban szónokolnak,
mint azok, akik előbb az életben megmerültek. Cinikus író lenne tehát
Csurka, ahogy ezt gyakran szemére hányják, aki nem mondja ki, de érezteti, hogy fütyül mindenre? Illúziótlan inkább, gyanakvó és óvatos: tudja,
hogy nincsenek abszolút igazságok, s a hasznos program megvalósítása
sem csupán egyéni jószándékon múlik; hogy dolgozni kell, de még jobb,
ha érdemes is, s ha biztosíték van arra, hogy a teljesjogú állampolgárságnak ez is marad a feltétele. Csurka átmeneti kor írója: olyan időké, amikor
a gyanakvás már a hívők bástyáját is aláaknázta, s amelyben már sem az
egyértelmű programokra, sem a valamilyen abszolutumot igénylő tragédiákra nincs lehetőség. A cinikusságnak hitt kiábrándultság a kisregény
egész szövetét, hasonlatoktól, képektől jelenetekig átjárja: a történelem
ítéletéből gúnyos fricska, a lelkesedésből deklamálás, a tragikus mozzanatból groteszk bicsaklás lesz. A Moór és Paál olvasójának egyetlen hiányérzete támad csak: hogy Csurka groteszket gyártó gépezete nem dolgozott teljes műszakban, s a főispáni-párttitkári, ködevő és nyárspolgári,
pasáskodó és megalkuvó Balkánjáról csak töredékes vázlatot, nem teljes
tablót nyújtott. Igaz, erre a széles fölmérésre bizonyára nincsen még lehetőség: a Hatalom sem engedélyezné, s talán a közönség sem kívánná. S
meglehet, hogy minden adottsága ellenére, nem is Csurkára vár ez a feladat, aki az eddigi jelek alapján inkább novellaírásra született, amint ez a
Moór és Paál jelenetezése is bizonyítja. Kisregénye így is kitűnő, leleplező, a mához szóló, a politikai embert, de a sorok között olykor egyszerűen
csak az embert ábrázoló mű. Aránylag alacsony, hatezres példányszáma
ezért is meglepő; olvasói korunk kendőzetlen képét találhatnák meg benne.
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SZABADOS JÓZSEF
Korai szintézis 417
Géza Ankerl: L'epanouissemcnt de l'homme dans les perspectives de la
politique economique; Concept de l'investissement dans l'homme comme
aspeci de la politique de repartition; Librarie du Recueil Sirey, Paris –
Westdeutscher Verlag, Köln-Opladen, 1965, 238 lap + XXVll.
Bevallom – és a filozófusoktól előre is bocsánatot kérek –, hogy a múlt
tapasztalatain okulva mindig gyanakvással, sőt határozott előítélettel olvastam olyan közgazdasági tanulmányokat és könyveket, amelyeket filozófusok írtak, vagy amelyek különböző filozófiai fogalmakat próbálnak
közös nevezőre hozni a közgazdasággal. Ez az előítéletem Ankerl Géza
könyvének olvasása után sem szűnt meg – sőt erősödött. Ennek oka az,
hogy a könyv kétszeri átolvasása után nem tudtam pontosan eldönteni:
közgazdasági könyvet olvasok-e, vagy pedig filozófiai tanulmányt.
Igaz, a szerző már a bevezetésben figyelmezteti olvasóit, hogy a javak
igazságos (vagy helyes?) szétosztása – amely tulajdonképpen könyvének
témája – csak egy olyan szintézis eredménye lehet, amelynek kialakítására összefog a közgazdász, a jogász és a filozófus – de ezzel egy olyan
labirintust teremtett számomra, amelyből a könyve sem vezetett ki.
Pedig a könyv alcímében feltüntetett fogalom – az „emberbe való beruházások” kérdése – egyike a legizgalmasabb modern közgazdasági
problémáknak és az az ötven oldal (II. rész – 2. fejezet), ahol a szerző ezt
a kérdést vizsgálja, a könyvben is a legérdekesebb rész. De – sajnos –,
még ebben a részben is vissza-visszatérnek azok az extra-közgazdasági
megállapítások, amelyeket Ankerl Géza a könyv többi fejezetében boncolgat, bőven idézve Aristotelest, Teilhard-ot és az utópista szocialistákat.
Szerintem éppen itt van a buktató, ami miatt Ankerl Géza könyve nem
olyan meggyőző erejű, mint ahogy a témaválasztásnál fogva lehetne. Az
elvont, filozófiai eredetű fejtegetések sokkal kevésbé győzik meg az olvasót az „emberbe való beruházás” (tágabb értelemben ide sorolhatunk
minden szociális és kulturális jellegű beruházást) fontosságáról, mint például azok az adatok, amelyek az ilyen beruházások óriási gazdasága fejlesztő szerepéről tanúskodnak. Az amerikai Mincer, Goldsmith, vagy
Schultz professzornak a „nevelésügyi tőkéről” írt munkái (melyekre különben Ankerl Géza is hivatkozik), a maguk statisztikai adatgyűjtemé417

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 1. számában.
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nyével, sokkal meggyőzőbben hirdetik az „emberbe való beruházások”
gazdasági fontosságát, gyors megtérülését, mint a filozófiai érvek.
Ankerl Gézának teljes mértékben igaza van abban, hogy az ilyen beruházások megítélésénél más lehet a közgazdász, más a moralista és megint
más a gyakorlati gazdaságpolitikus szempontja. És igaza van, amikor azt
keresi, miként lehetne ezeket a szempontokat a lehető legjobban összehangolni – szóval amikor szintézist keres.
Ehhez a szintézishez azonban még hiányoznak az adatok, hiszen az
„emberbe való beruházás” gazdasági szerepének felmérése viszonylag új,
csak most induló része a közgazdasági kutatásnak, és az adatokat még a
legjobban kiválasztott filozófiai idézetek sem pótolhatják.
Attól tartok tehát, hogy túl korai volt a szintézis, amelyre Ankerl Géza
vállalkozott és ez az oka annak, hogy könyve a problémának inkább a
felvetését, és nem a megoldását adja.
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HELLENBART GYULA
Kertész Ágnes és a kategorikus imperatívusz 418
Németh László: Irgalom, I.-II.;
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1965. 394, 433 lap.
A tudományegyetem orvosi karára jelentkező fiataloknak bízvást el lehet
engedni egy-két hónapot a tanulmányi időből, ha előzőleg elolvassak
Németh László Irgalom című legújabb regényét. Benne akkora orvostudományi ismeretanyagot halmozott fel a szerző, hogy abból egy
századeleji vidéki orvos Magyarországon már majdnem megélhetett volna. Mégis, nem ez az, ami az olvasóra alkalmasint kiábrándítólag hat,
hanem inkább az a körülmény, hogy a regény második kötete kompozíció
es drámaiság szempontjából nagyon elmarad az első mögött. A történet
magvát alkotó konfliktus lényegében már az első kötet végén megoldódik
s így a cselekményt hajtó rúgó elernyed. A hosszú második kötet, az elsőt
meghaladó terjedelme ellenére is, pusztán annak meghagyott morzsáiból
él. A benne kifejezésre jutó újabb gondolati anyagot mar nem hordozza
kellő stabilitású szerkezet, az intenciók nem válnak minden ízükben formává.
Mintha az első kötetet az Iszony Németh Lászlója, a másodikat pedig a
Nagy Családé írta volna. Az elsőben a cselekmény és emberrajz minden
mozzanata, minden kimondott, vagy visszaharapott szó, minden futó arcrándulás vagy felötlő gondolat szinte közvetlenül egyetlen izzó drámai
magból sarjad. E körül formálódik mintegy koncentrikusan az egész epikai építmény, ez adja meg a regény tartalmának es szerkezetének imponáló egységét. A második kötetben ezzel szemben a lelangyosodott dráma
főhőse, Kertész Ágnes továbbra is a középpontban marad, de kifogyván
történetéből a drámaiság, sorsának leírása epizódok sorává hígítja az elbeszélést. Németh László nyilván személyes emlékiratait formálta itt regénnyé, merthogy Kertész Ágnes az ő élményeit éli, az ő szüleinek gyermeke s emberi magatartása az ő eszményeinek megtestesülése, abban
számos autobiografikus közlését ismerve aligha lehet kétségünk.
Az első kötet kulminációs pontjai, amelyek a szerzőt alkotóképessége
magaslatán mutatják, a levélírási jelenetek. Ezeken a kilátópontokon sűrűsödik össze a történet valamennyi lélektani eleme, itt kerül minden a
főhős éber öntudatának fénykörébe, anélkül, hogy a szöveg egy sor erejé418

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 2. számában.
1215

ig is absztrakt fejtegetéssé válva kiszakadna az epika eleven folyamából.
Levélírás közben, a közlendőket mérlegelve Kertész Ágnes épp úgy górcső alá veszi önmagát, saját szándékait és indítékait, mint mások viselkedését vagy várható reakcióit. Agya mindent megforgat, lemér és átvilágít.
Az értelem bonckése kíméletlenül leszalad a dolgok velejéig, leleplez
minden illúziót, önáltatást, gondolkozási vagy viselkedésbeli automatizmust. Egyetlen emberi indulat sem ússza itt meg a szokráteszi
kérdőrevonás nélkül.
Ez az északias természetű, puritán viselkedésű leány elsősorban abban
különbözik a regény legtöbb alakjától, de kiváltképp vadmacskaösztönösségű, csupa-spontaneitás anyjától, hogy kevésbé egocentrikus és
érzelmi beállítottságú s hogy ennélfogva bővebb lelki és szellemi kapacitással rendelkezik más emberek, idegen sorsok megértésére. Bárhová kerül is, mindenütt elemi érdeklődéssel fordul a környezetében élők felé.
Ebben bizonyos mértékig apjára üt, de nála nem egyszerűen tudásszomjról, ismeretek gyűjtéséről és tanáros kommentálásáról van szó, hanem a
megfigyelésekből adódó következtetések levonásáról, aktív és hasznos–
rendszerint szamaritánus jellegű– szerepvállalásról. Ágnes optimális keveréke szülei tulajdonságainak: megvan benne apja tudásszomja és megfigyelőképessége, annak gyámoltalansága nélkül s viszont megvan benne
anyja fáradhatatlan aktivitása is, emennek távlattalansága, földhözragadt
ösztönössége nélkül. Mondhatnánk úgy is, szülei a gyermekek és ő a felnőtt.
Mindennek ellenére nincs a regénynek egyetlen oldala sem, ahol Ágnes figuráját mesterkélt „pozitív hősnek” éreznénk, ahol haboznánk elhinni a szerzőnek, amit ez a lány mond vagy tesz (a második kötetben is
csak a drámai feszültség hiányzik s nem a történések és a lélekrajz hitelessége). Tagadhatatlan, hogy Ágnes többé-kevésbé kivételes teremtés, de
senki nem állíthatja, hogy nincsenek kivételes teremtések, legfeljebb, a
modern próza idegenkedik tőlük. Csakhogy Németh Lászlót egészen más
intenciók fűtik, semhogy a modern próza illemszabályainak betartására
ügyeljen. A mai Magyarország anarchisztikus, hábetleri közerkölcsei s
ezek oka, a társadalom tagjainak javarészéből hiányzó közösségtudat,
előbb szólaltatja meg benne a nép sorsáért aggódó intellektuelt, mint a
kísérletező művészt. De ugyanezen okból felelőtlenség is lenne, regényéhez pusztán „az esztétika nyálazásával” (Szabó Dezső) közelednünk.
Főhősének alakjában a szerző tehát megkísérli egy korszerű s ha nem
is mindenki számára követhető, de hiteles emberi eszmény kialakítását.
Az „Irgalom” ilyenformán a múlt század nagy nevelő regényeinek utóda,
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amit talán olyképp is megfogalmazhatnánk, hogy Magyarországon most
váltak akuttá a társadalom egész mélységében azok a problémák, amelyek
Nyugaton százszázötven évvel ezelőtt vagy még régebben foglalkoztatták
az írókat. Az Irgalom épp úgy mint a (hasonló okokból ugyancsak
epizódikusan felépített) Wílhelm Meister, vagy az Education sentimentale
is, végeredményben nagylélegzetű filippika a szentimentalizmus, a romantikus érzelemkultusz ellen.
Németh László koncepciója alapjában véve keresztényi etikának nevezhető, keresztény metafizika nélkül. Kertész Ágnes az érzéki örömök
helyett a másokon való segítés hősi boldogtalanságát választja személyes
hitvallásul. Nem vallási rajongás vezeti ebben, hanem profán tapasztalatokkal megalapozott embersége, amely mintegy a fülébe súgja, hogy az
ember adjon és tekintse véletlennek a kapást. Ebben a vak vágyaktól, hiú
versengéstől, féktelen szenvedéstől gyötört világban egy szabad ember, ha
megvan benne a források bősége, értelmet nem is találhat szebbet, mint
önteni, folytatni magát, tisztulásra és enyhülésre... Mi az hogy szabad
ember? kérdezhetné az olvasó, hisz a „szabad” jelző használata ilyen értelemben nyilván kissé szokatlan. Magyarországon azonban – érthető
okokból – a fogalom politikai jellegű értelmezése az uralkodó s ennek a
fenti összefüggésben szereplő etikai szabadságfogalomhoz édeskevés
köze van. Kertész Ágnes azért szabad ember, mert nem rabja vak vágyaknak és hiú versengéseknek, mert függetleníteni tudja magát lényé indulatoktól fűtött, animális felétől, vagyis a szabadságot nem azzal méri, hogy
másokkal szemben mit engedhet meg magának, hanem hogy önmagát
mennyire tudja – a közösség érdekében – kordában tartani. Ezt nevezhetjük keresztényi magatartásnak, de ha úgy akarjuk, a kategorikus imperatívusz szellemében fogant erkölcsiségnek is. A magyar közélet viszonyaira
alkalmazva pedig mindez nagyjából annyit jelent, hogy nálunk nem utolsósorban a politikai szabadsággondolat kizárólagos kultusza és az etikai
szabadságfogalom népszerűtlensége tette és teszi a szabadság leghangosabb szószólóit többnyire annak legádázabb ellenségeivé is.
Van azonban Kertész Ágnes idézett hitvallásának még egy érdekes aspektusa is: kitűnik belőle ugyanis, hogy a világ hitványságára való ráeszmélésnek nem kell okvetlenül totális és terméketlen kiábrándultságba
torkollnia, vagyis a sivár dezillúzió csak azok betegsége, akik előzőleg túl
naivan hittek. Kertész Ágnes ilyenformán szinte pontos ellentéte annak a
regényfigurának, aki vele egyidejűleg látott napvilágot Magyarországon:
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főalakja Ágnesnél nem kevésbé éber öntudatú es mozgékony intellektusú
ember, csakhogy az ő esze csupán gátlástalan hiúságának és önszeretetének rabszolgája, amely kizárólag mások gyengeségeinek leleplezésével s
mindennemű idealizmus vagy céltudatosság fonákjára fordításával a saját
zabolátlanságnak és libidó-függőségnek adja meg az erkölcsi legitimációt.
Persze Ágnes sem valami altest nélküli, tóth tihamérian együgyű ifjúságeszmény; a szép, magabiztos és gőgös hím, Vetési Iván udvarlása az ő
érzékeit is fel-felkorbácsolja, csakhogy ő e vad reflexek fölé is odatartja
az ész vagy még inkább az emberség nagyítóját. Érzi, hogy épül benne
valami, amiben az, amit Vetési képvisel, csak a rombolás, a talajvíz szerepét tudja jelenteni... Inkább a rút és sánta Halmi Feri mellett dönt. Nem
aszkézisből, hanem megbecsülésből.
Németh László egy régebbi esszészerű elbeszélésében az északi protestáns Európa hívének nevezte magát. Mint számos más írása, az Irgalom is ennek a hitvallásnak a jegyében született. Ágnes józan önmegtartóztatása és konstruktív közösség felé fordulása az észak-európai germán
civilizáció, Erasmus és Goethe emberideáljainak, Kant és Kierkegaard
etikájának félreismerhetetlen tükröződése. Amíg a prófétai lobogás és a
henye cinizmus szélsőségei közt egyensúlyt nem találó Szabados Gábor
az oroszos lelki extremizmus képviselője, Kertész Ágnesben a Nyugat
munkaszerető humanizmusa és kultúrteremtő egyensúlya testesül meg (s
ha Szabados Gábort inkább érezzük ismerős jellemnek, akkor nem ártana
ebből bizonyos következtetéseket is levonnunk ...)
Mindez így, kiemelt idézeteket kommentálva, nagyon épületesen
hangzik, de a regény legnagyobb irodalmi erénye éppen az, hogy irányzatossága maradéktalanul feloldódik a naturalisztikus ábrázolás hitelességében, a köznapi valószínűség határait soha túl nem lépő meseszövésben, a
regényalakok szó- és tettbeli megnyilatkozásainak természetes logikájában.
Németh László egyik leglényegesebb írói vonása, hogy elbeszélő
szövegeiben egy tőről fakad s egymástól elválaszthatatlan szerves egységben jelenik meg az érzéki valóság ábrázolása és az elvi okoskodás.
Ez utóbbi tehát mindig konkrét lábakon jár, vagyis eo ipso ment marad a
közhelyszerűségtől, viszont a cselekmény sem egyszerűsödik soha csupasz, távlattalan anekdotává. Nyilván teljes joggal beszélhetünk nála a
419

Az Irgalom folytatásait 1964. októberében kezdte meg közölni a Kortárs, a Próféta
voltál szívemet pedig ugyanezen év július-augusztusi számaiban hozta az Új írás. Ez
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lét és tudat dinamikus összhangjára (Hegel!) való írói törekvésről, amely
még szövegeinek optikai képére is rányomja a bélyegét: dialógusai nem
lazítják fel a szövegképet, a kimondott szavak egybeolvadnak a ki nem
mondottakkal, a gondolatot, érzést, gesztust s más egyéb emberi reakciót
leíró passzusokkal. Mintha az egész regény egyetlen széles tudatfolyam
lenne. Kertész Ágnes esetében ez különösképp figyelemreméltó, mivel
ösztön és értelem Németh Lászlónak eddig egyetlen teremtményében
sem ölelkezett oly harmonikusan, mint benne. Cselekvéseinek és gondolatainak genezisében elválaszthatatlanul együtt működik veleszületett,
adott természete és lényét átvilágító öntudata.
Ha a Hábetler-család és Szabados Gábor pesszimista kicsengésű történeteit a magyar társadalmi valóság hőmérőjének tekintjük, akkor Kertész Ágnes históriájába nyilván az aszpirint csomagolta be a szerző.
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Aragon: La mise a mort (Gallimard).
Marcel Arland: Le grand pardon (Gallimard).
Jacques Borel: L'Adoration (Gallimard; Prix Goncourt).
Alain Bosquet: La confession mexicaine (Grasset; Prix
Interallié).
Pierre Klossowski: Le Baphomet (Mercure de France).
J. M. G. Le Clézio: La fiévre (Gallimard).
Violette Leduc: La Femme au petit renard (Gallimard).
Jacques-Gérard Linze: La conquéte de Prague (Gallimard).
Francois Mauriac: Nouveaux mémoires intérieurs
(Flammarion).
Michel Mohrt: La campagne d'Italie (Gallimard).
Raymond Queneau: Les Fleurs bleues (Gallimard).
Georges Perec: Les choses (Julliard; Prinx Renaudot).
André Pieyre de Mandiargues: Porte dévergondée (Gallimard).
René-Victor Pilhes: La Rhubarbe (Seuil; Prix Médicis).
Robert Pinget: Quelqu'un (Éd. de Minuit; Prix Femina).
Henri-Francois Rey: Les chevaux masqués (Laffont).
Alain Robbe-Grillet: La maison de rendez-vous (Éd. de Minuit).
Francoise Sagan: La chamade (Julliard).
Albertine Sarrazin: L'Astragaíe (J.-J. Pauvert).
Albertine Sarrazin: La Cavale (J.-J. Pauvert).
Philippe Sollers: Drame (Seuil).
Tibor Tardos: L'intéríeur du spectre (Gallimard).
Kezdjük azzal, amivel mindenki kezdi, ami nem maradhat ki egyetlen
áttekintésből sem: a halottakkal, a jubilálókkal és a díjnyertesekkel.
Július 7-én halt meg, hatvanhat éves korában, Jacques Audiberti. Érdekes es jelentős író volt, bár irodalmi értekét, szerepét és hatását nehéz
volna meghatározni. Verseiben patetikus volt/ a szó mindkét értelmében, akár a barokk költők: szélesen árad a szó és szenvedélyesen. Regényeiben gyakran bizarr hangulatokra bukkanunk, mégis igazi regények,
elő emberekkel, érdekes cselekménnyel. A nagyközönség főleg a drámaíró Audibertit ismeri: realista, sőt kispolgári keretbe szorított darabja420
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it szürrealista humorral fűszerezi és ez a humor olyan feszültséget teremt, hogy az adott kereteket már-már szétrombolja. Sokoldalú és mégis
egységes író volt Audiberti: forrongó humor, költői erő és szenvedélyes
életvágy fogja egybe ezt a gazdag életművet.
Május 12-én ötvennyolc éves korában halt meg Roger Vailland. Mint
„disszidens” szürrealista kezdte a húszas évek végén, de szélesebb körben
csak 1945 után tett szert hírnévre, aránylag modern témájú, de a lélektani
regény gazdag francia hagyományait követő könyveivel. Vailland nem
költő volt, nem az a szabálytalan, ízig-vérig művészalkat, mint Audiberti:
helyét a mai irodalomban könnyebb meghatározni, profilját élesebben
lehet kirajzolni. Sajátos helyzetét a politikai állásfoglalása és irodalmi
munkássága közötti feszültség szabta meg: baloldalinak vallotta magát;
de közben úgy írt, ahogy Franciaországban csak jobboldali írók, például
egy Drieu La Rochelle, írtak: idegesen, ridegen, szellemesen. Marxista
volt, de nem hitt naív lelkesedéssel az emberben: az erotika, a lovak, a
vadászat érdekelték. Hasonlított a 18. század felvilágosult arisztokratáira,
akik koruk leghaladóbb eszméivel kacérkodtak, de ugyanakkor ragaszkodtak kiváltságaikhoz is. De csak hasonlított rájuk: példaképe Laclos
volt és Stendhal, ezek az arisztokratákat gyűlölve szerető plebejus forradalmárok, akikből hiányzott a népies pátosz, a szocialista érzelmesség, és
akiknek hívei mindig az értelmiségi „elit” köreiből kerültek ki.
Októberben ünnepelte nyolcvanadik születésnapját Francois Mauriac.
Ezzel egyidőben megjelent emlékiratainak második kötete. Az első kötetben több volt még az irodalmi anyag, számos író-portré váltakozott személyes vallomásokkal. Itt már az utóbbi a legfontosabb, a katolikus író
könyvben készül a halálra. Előre néz, Istenre gondol, de az a különös,
hogy az eredmény olyan, mintha hátranézne, mintha az olvasók, az utókor
számára kívánná végérvényesen megrögzíteni a hiteles Mauriac-képet.
Kissé habozva, kevesebb gőggel és pátosszal, de arra az útra lépett az író,
melyen egy századdal előtte Chateaubriand járt: ne csak a művek beszéljenek később helyette, utolsó erejével szobrot állít magának.
Az évvégi irodalmi díjak kiosztásával a sajtó idén – és ez említésre
méltó kivétel – általában meg volt elégedve. Ez érthető is: tulajdonképpen
csak egy egészen rossz regény van az öt legtekintélyesebb díjjal kitüntetett regények között. Alain Bosquet, a kiváló kritikus és a magyar költészet nagy barátja, egy rendkívül modoros, erőltetett regényt írt egy nem
egészen tehetségtelen, gazdag és unatkozó festőművészről. A téma nem
új, és Antonioni filmjei az Interallié-díjas regénynél jóval hitelesebben
ábrázolják.
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Jaques Borel és René-Victor Pilhes regényei önvallomások. Ez egyébként egyetlen közös vonásuk, mert Borel a Proust-féle boncoló-elmélkedő
módszert követi, mellyel Pilhes szenvedélyes, költői elbeszélőmodora
merő ellentétben áll. Borel vaskos könyvében szerelmi kalandjairól és
anyjához fűződő érzelmeiről számol be, arról, hogy miként lesz felnőtt és
miért menekül az irodalomba egy zárkózott, csak nők között felnevelt
fiatalember. Borel okos ember és jól ír, de kissé szárazon, mintha nem
lenne tisztában a tanulmány és a regény közötti műfajbeli különbségekkel; ahhoz, hogy Proust közelébe érhessen, hiányoznak belőle az érzéki
világ színei és a költői meglátás, megérzés pontossága. – Pilhes a törvénytelen gyerek komplexumából indul ki; hősének kettős élete van, és ettől
nem tud megszabadulni, mert ha apja befogadná, elvesztené addigi múltját, meginogna azonossága: így fantáziákba, lázálmokba menekül.
A többé-kevésbé hagyományos regények mellett a zsűrik az utóbbi
években általában egy kimondottan az „új regény” csoportjába tartozó
művet is meg szoktak jutalmazni. A választás idén Robert Pinget legújabb
regényére esett. A főszereplőről, „Valaki”-ről csak annyit tudunk, hogy
egy szállodát bérel és a könyv elején egy papírt keres. Azok közé az „új
regény”-hősök közé tartozik, akik a valóság áthatolhatatlan sűrűségére és
sokrétűségére csak emlékezőtehetségük elvesztése árán képesek rájönni.
Mániákusan keresi a papírt és közben kétszázhatvan oldalon keresztül
beszél, hol zavarosan, hol ízesen, saját magához. A valóság egy ilyen szédítő monológus hatása alatt teljesen szétmállik, minden konkrétum megszűnik, minden azonos lesz mindennel és semmivel, az olvasó csak a szavak ravaszul és ügyesen szerkesztett sorozatába fogódzkodhatik. Pinget
újból bebizonyította tehetségét, a legjobb „új regény” írók közé tartozik,
csak az a kérdés, hogy nem éppen akkor sorakozott-e fel közéjük, mikor a
mozgalom már-már elhagyja a küzdők porondját és kezd bevonulni az
irodalomtörténeti kézikönyvekbe.
A díjnyertes regények közül a legeredetibb alkotás kétségkívül
Ceorges Perec Renaudot-díjas munkája. „A Dolgok” alig nevezhető regénynek: a szerző krónikának hívja írását. Erkölcsi példabeszéd a jóléti
államról. A jóléti államban a Dolgok határozzák meg magatartásunkat, az
ő zsarnokságuk alól még egy látszólag függetlenebb értelmiségi sem tudja
kivonni magát: gondosan megválogatott bútorok, szőnyegek, iparművészeti tárgyak töltik be álmait. Perec könyve majdnem „case-story”, szociológiai esszé; a cselekmény minimális: a Dolgok világa az embert passzivitásra ítéli. Irodalmi értéket a száraz stílus, a precíz leírások adnak a
könyvnek; Perec tehetségét pedig az bizonyítja, hogy egy minden Nyuga1222

ton élő ember által megérzett és megvitatott, tehát banális témát állít éles,
új fénybe.
Egyre világosabb, hogy az ötvenes évek közepén nagy változás ment
végbe a francia irodalmi életben. Malraux, Camus és Sartre
existencialista, az elkötelezett irodalom elvéhez ragaszkodó nemzedékét
egy új, a formabontó és irracionális kísérletekhez visszakanyarodó nemzedék váltotta fel. A legújabb irányzat természetesen képtelen teljesen
felszámolni a múltat, az előző kor stílusa, hangja nem hal ki teljesen. Így
az 1965-ös irodalmi termésben is különböző, merőben ellentétes hangvételű írásokat találunk, melyek nagyjából három csoportba sorolhatók:
vannak a legújabb divatoktól mentes, régi hagyományokat követő munkák, vannak exisztencialista „hitelességet” árasztó dokumentumszerű regények és van sok, hol divatos, hol eredeti kísérletezés.
A konzervatív szerkezetű művek közül hármat szeretnék megemlíteni.
Francoise Sagan több éve nem írt regényt és új regénye megint csalódást
kelt. Nem többéves küzdelem, megújhodásért vívott harc eredménye: ott
folytatja, ahol abbahagyta. Megint szép, gazdag, unatkozó és szomorúan
szeretkező fiatalokról és öregekről ír, jobbfajta divatlapokhoz méltó, világos és kissé elvont nyelven. Miért csalódtunk megint? Az első tíz oldal
mindig meggyőz arról, hogy van tehetsége. De a jó stílus és tehetség nem
elég: a téma megbosszulja magát. Nagy írók is gyakran magukat ismétlik,
de az ismétlés akkor elmélyülést, gazdagodást jelent, Francoise Sagannál
azonban minden új regény egyre kínosabban tárja fel az eredendő banalitást és árulja el azt, hogy az írónőnek nincs mondanivalója.
Kevésbé ismert, de nagyobb figyelmet érdemelne Michel Mohrt. Mesterségét kiválóan ismeri, nemcsak írni, hanem ábrázolni is tud. Legújabb
regénye egy olaszhatármenti helyőrségi város tisztjeinek életét mutatja be,
közvetlenül a második világháború kitörése előtt. A várás ideje ez, nem
lesz olasz hadjárat: a cím ironikus. Régimódi fiatal tisztek reménykedései,
cinikus, frivol kalandjai töltik meg a könyvet. Érzelmek iskolája, igen, de
Stendhal módján: visszafojtott érzelmekkel, szellemesen.
Jóval igényesebb Marcel Arland hatalmas elbeszélőkötete. A szerző
figyelmeztet, hogy könyve egység, nem különálló novellák véletlen sorozata. A figyelmeztetés fölösleges: Arland már harminc éve építi elbeszélésein keresztül azt a sokrétű és tragikus világot, melynek eddigi legnagyobb méretű részletének éppen legújabb kötetét tekinthetjük. Balzacra
emlékeztető a vállalkozás, Arland is egy egységes világot mutat be számtalan szereplő életén keresztül. Ez a világ azonban egészen más, mint
Balzacé: nem a társadalom, nagy karrierek és bukások színes tündöklése
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vonul el előttünk, hanem jelentéktelen, szürke sorsok, parasztok és vidéki
kispolgárok kicsinyes drámái, szétzúzott illúziói. Arland elbeszéléseiben
alig szerepelnek párizsiak, ezt a Franciaországot a külföldi olvasó nem
nagyon ismeri. Mi ad egységet ennek a száz apró részből álló műnek?
Nem ugyanazoknak a szereplőknek állandó visszatérése, mint Balzacnál,
hanem az emberi sorsok, tragédiák alapvető azonossága, az azonos tragédiákon átszűrődő reménység, az őket gyéren átható emberi melegség.
Egyetlen nagy felvonulás tanúi vagyunk. A szerző, paradox módon éppen
azáltal van jelen minden írásában, hogy nem szól bele a történésbe, nem
választ ki érdekes pillanatokat szereplői életéből, hanem félreáll, figyel és
hallgat az olvasóval együtt.
A Sartre féle elkötelezettség nemcsak politikai állásfoglalást jelent. Az
elkötelezett író nem köteles minden regényében politikai vagy társadalmi
leckéket osztogatni, az elkötelezettség erkölcsi jellegű: az író általános
emberi magatartására vonatkozik. Az exisztenciaiista elkötelezettség elve
az irodalmi alkotástól elsősorban őszinteséget, emberi hitelességet vár el.
A hitelességnek, mint irodalmi mércének a gyakorlatban sajnos van
egy hibája: jóval könnyebb ráütni a hitelesség bélyegét arra, ami csúnya,
piszkos és korrupt, mint arra, ami szép és nemes. A szép, kedves, rokonszenves dolgok és emberek divatlapokba és ponyvaregényekbe valók,
nem hitelesek a mai világban – a mai kapitalista világban (ezt is hozzáteheti a szerző, és művének ezzel mindjárt politikai elkötelezettséget is kölcsönöz). Az effajta exiztencialista „hitelesség” ellen ugyanazt lehetne
felhozni, amit a korabeli kritikusok a realizmusnak és a naturalizmusnak
róttak fel: hogy nem a teljes valóságot, hanem kizárólag az ijesztő, a csúnya valóságot ábrázolja. Elvben csak az a hiteles, ami való, de ha mindig
csak két öngyilkossági kísérlet között unottan erotikát és szeszesitalokat
fogyasztó egyénekről szerkeszt hiteles dokumentumokat az író, a hitelesség gyanússá válik: nem fedi a valót, hiszen tulajdonképpen kivételes,
rendkívüli sorsokat mutat be. Az exisztencializmust így lassanként az a
kétes tisztesség érte, hogy az irodalomban ő fémjelzi a legkülönösebb,
legextrémebb témákat. A nemes elvből végül divat és automatizmus lesz:
minél valószínűtlenebb és perverzebb valami, annál „hitelesebb”. A legrettenetesebb témák ilymódon való erkölcsi igazolása kétségkívül hatott
jelentős avant-garde írók, így például Beckett, témaválasztására is. Beckettnél azonban ilyen témák alá vannak rendelve átfogó metafizikai látomásoknak, az ír szerző nem a reálisan hiteles élmény igényeivel lép fel.
A dokumentumszerű exisztencialista regényre, melyben a hitelesség elve
mögött gyakran csak tetszelgő nihilizmus rejlik, számtalan példa akad
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1945 és 1955 között. Volt közöttük irodalmi értékű alkotás, pl. a Sartre
által nagyrabecsült Mouloudji, vagy a Renaudot-díjas Albert Palle munkái; és hogy ez az irányzat még nem halt ki, azt 1965-ben is több érdekes
mű bizonyítja.
Az exisztencialista irodalomnak ezek a vitatható vonásai rendkívül élesen jelentkeznek Henri-Francois Rey új regényében (a szerző előző munkájával 1962-ben Interallié díjat nyert). Rey kétségkívül tehetséges, írása
megrázó és bosszantó. Megrázó, mert meggyőző erővel rajzolja fel egy
önmagát tudatosan pusztító, mindenbe belekapaszkodó és lassanként
mindent eleresztő ember, egy tökéletes lelki és erkölcsi züllés történetét;
de bosszantó is, mert ha ennek a „case-story”-nak a társadalmi hátterét
vizsgáljuk, meglepő hasonlóságot fedezünk fel Alain Bosquet már említett regényével és általában Francoise Sagan műveivel. Rey hitelesebben
mutatja be az erkölcsi nihilizmust, de érvelése elveszti erejét azáltal, hogy
jómódú értelmiségiek unatkozása ma már konvencionális irodalmi téma.
Igen valószínű, hogy sem Rey, sem Sagan asszony nem olyan iskoláskönyvekbe való bölcsességeket kívánnak bizonyítani, hogy „A pénz nem
boldogít”, vagy „Az ésszel egyedül nem megyünk sokra”; ha viszont többet akarnak, ha művüknek általánosabb jellegű igazságokat kellett volna
kifejezni, akkor miért választottak kizárólag olyan regényhősöket, akiket
a társadalom elkényeztetett– mindegyiknek van pénze, autója– és akiknek
a boldogtalansága nem érdekli igazán az olvasót.
Az említett kifogások kisebb mértékben vonatkoznak 1965 másik három exisztencialista dokumentum jellegű munkájára. Albertine Sarrazin
most jelentkezik első munkáival: huszonhét éves, eddigi életének jórészét
börtönben töltötte és amikor szabadlábon volt, az alvilág és a prostitúció
miliőjében élt. Erről a két világról mesél regényeiben is spontánul, érzelmesen, költői képeket argot-kifejezésekkel vegyítve, de valahogy úgy,
hogy az érzelgős melodrámát mindig éppen elkerüli. Violette Leduc, a
tavaly Simoné de Beauvoir révén híressé vált írónő, új regénye szintén
egy a társadalmon kívül álló asszonyról szól: egy kolduló öregasszony
nyomorát és borzalmas magányát vázolja elénk kissé modernebb irodalmi
eszközökkel.
A hagyományos és az „exisztencialista” regény mellett 1965-ben is tovább folytak a műfajbeli kísérletek. Az „új regény” laboratóriumából került ki Pinget már említett munkája, Robbe-Grillet hongkongi detektívtörténete és az „új regény”-nyel rokon „Tel Quel” csoport kísérletezései közül különösen Philippe Sollers legújabb regénye hívta fel magára a figyelmet.
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Philippe Sollers úgy ír regényt, hogy harcol a regény ellen. Műve a regény technikai megsemmisítése; Joyce és Proust óta tudjuk, hogy az elbeszélés hagyományos időbeli lefolyását meg lehet bolygatni anélkül, hogy
a regény megsemmisülne, Sollers azonban már a műfaj legelemibb technikai követelményei ellen veszi fel a harcot. Egy lépés előre, egy lépés
hátra: felvázol valamit, de az ábrát, a képet azonnyomban le is törli. Nem
hangulatok, leírások, gondolatok keverednek az idő törvényeinek betartása nélkül, mint Proustnál: semmi sem keveredik, minden szembeszáll
mindennel, a kép nem tud kifejlődni, az olvasó tudatában letelepedni,
mert máris megszűnt. Szó a szó ellen, Sollers szépén és okosan ír: ápolt
kézzel, tiszta tollal és nemes szavakkal öli önnön műfajai, esztétikai
szempontból semmiféle kifogást nem emelhetünk. Könyve irritáló, csak
fáradt széplelkeknek és ínyenceknek való olvasmány.
Alain Robbe-Crillet regénye úgy hat Sollers után, mint egy üdítő ital.
Robbe-Grillet nem szavakkal küzd, az egyik kép nem törli le a másikat,
hanem minden új kép az előző elmélyítése. Színes, izgató, szédítő es precíz képek sorozata egy gyilkosságról, egy hongkongi bordélyházról; detektívregénynek is nevezhetnők, bár ilyenfajta detektívregényt a műfaj
hivatásos művelői nem szoktak gyártani. A detektívregényben van ok es
okozat, és végül mindig kiderül, hogy ki a gyilkos. A valóságban ez nem
mindig derül ki, és Robbe Grillet regényében sem. A kutatás mindig kezdődik elölről, minden új kutatás máshova vezet, de mindig reménytelenül.
Az olvasó úgy érzi magát, mint amikor elvesztett valamit és hiába keres:
egyre idegesebben kezdi rekonstruálni a helyet, ahol elvesztette azt a tárgyat, az időpontot, százszor kezdi újra a gondolatsorozatot és végül teljesen belezavarodik, abbahagyja. Ragyogóan megírt könyv, rideg, pontosan
kiagyalt szerkezete ellenére is egy lenyűgöző lélektani tanulmány.
Az „új regény” közvetlen szomszédságában még két érdekes munkával
találkozunk. ]acques-Gérard Linze első regényén Robbe-Grillet hatása
érezhető: ő is egy kibogozhatatlan, titokzatos történetet ír pontos, világos
stílusban. Az ő hőse Prágában kutat és bolyong, a jelenetek, beszélgetések
hullámszerű ismétlődése és eltűnése elmossák a valóság és az álom határait. Linze sokat tanult az „új regény” mestereitől, és jó, ha nem is egészen eredeti könyvet írt.
Az olvasó nem csekély meglepetésére itt beszélünk Aragon legújabb
munkájáról is. A híres szürrealista-kommunista író új regénye u. i. majdnem „új regény”. Aragon 1958 óta nem írt elbeszélő prózát. „La mise á
mort” egy nagyszabású önéletrajzi regény, mely sok szempontból felülmúlja eddigi munkáit és elképesztő virtuozitásról tanúskodik: minden van
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benne, legkülönbözőbb stílusok és technikák. A formai virtuozitás azonban még nem a legérdekesebb vonása ennek a regénynek: a látszólag
könnyedén alkalmazott, de bonyolult technika egy tragédia szálait rejti el
előlünk. Aragon saját életével, hosszú évtizedeken át hirdetett eszményeinek egy részével számol le ebben a könyvben. Regénye egyetlen patetikus
monológus; Aragon nem sajnálja magát, nincs őszinteségi viszketegsége,
mint Rousseaunak vagy Gidenek, csak bálványait dönti le még akkor is,
ha maga sebesül meg, ha ő maga az áldozat. Mauriac élete végén szobrot
épít magának, Aragon éppen az ellenkezőjét teszi: szétzúzza a köveket,
amelyekből az utókor szobrot építhetne neki, megöli legendáját.
Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fantasztikus irodalom. Gombamódra szaporodnak a babonát, a titkos tudományokat és tudományos titkokat ügyesen keverő és adagoló folyóiratok, sok
tanulmány jelent meg a fantasztikumról, anthológiák és albumok mutatják
be a fantasztikus irodalmat és a fantasztikus festészetet. Érdemes lenne
külön tanulmányban elemezni a fantasztikum iránt megújuló érdeklődés
okait, és kivizsgálni, hogy általános európai, vagy jellegzetesen francia
jelenségről van-e szó. Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy 1965-ben
számos olyan irodalmi alkotás tűnt fel, mely az olvasók ilyenirányú érdeklődését elégíti ki.
A legvilágosabb, és bizonyos fokig legelemibb példát Raywond Queneau szolgáltatja. Regényének két főszereplője van, mindegyik a másikat
álmodja, azaz ami az egyiknek állandóan visszatérő álom, az a másiknak
a valósága, és viszont. Ezt a kissé primitív ötletet Queneau 270 oldalon át
dolgozza ki és szójátékokkal, anakronizmusokkal fűszerezi. Az eredmény
korántsem zseniális, legfeljebb szórakoztató.
Le Clézió és Tardos Tibor a tárgyak, a növények és állatok precíz megfigyelésével varázsolnak elénk egy titokzatos világot, de Le Clézió esetében ez a világ kizárólag érzékszerveinkre épül, a félelem és fájdalom is
testi érzések, míg a magyar szerző a fantasztikumot kibővíti: könyvének
rövid fejezetei szürrealista prózaversek és ugyanakkor erkölcsi mesék is.
Pieyre de Mandiargues és Klossowski legújabb műveiben a fantasztikum erotikával párosul. Klossowski új regénye sok vitát váltott ki Párizsban: valóban nehézkesebb, modorosabb, mint előző erotikus regényei,
melyek Gilles Deleuze, a neves filozófus szerint, a filozófia legmélyebb
problémáit illusztrálják. 421 Pieyre de Mandiargues új elbeszéléskötetében
is hű marad önmagához, eddigi műveihez: a halál és az erotika viszonya a
421

Ez a három régebbi regény 1965-ben megjelent egy kötetben „Les Lois de
l'Hospitalité” címen. (Gallimard)
1227

központi téma, mindkettőt átfogja egy titokzatos, csodálatos közeg, melyet a szerző egy lefordíthatatlan szürrealista szakkifejezéssel
„merveilleux”-nek nevez. Klossowskinál az erotika absztrakt mértani demonstráció; Pieyre de Mandiargues erotikája viszont elképzelhetetlen
tárgyak, színek, természeti jelenségek nélkül. A halott, mozdulatlan tárgy
a megfigyelő szeme alatt élni kezd, elveszti valóságát, átlényegül, egyszerre lesz a fantasztikum és az erotika eszköze.
Az 1965-ben megjelent írások közül nem a fantasztikus irodalom kategóriájába tartozók a legjelentősebbek; meg kellett azonban említeni ezt az
irányzatot is, mert jellemző, nemcsak az olvasóközönség ízlésére, hanem
a mai francia irodalomra is, mely új kísérleteket végez és új, az eddigi
francia hagyományoktól nagyon eltérő utakat keres.
A legtökéletesebb eredményeket nem a legújabb kísérletek terén kell
keresnünk. Szép és talán maradandó alkotásokat találunk viszont a hagyományos és „új regények” között. Nehéz volna ezt vagy azt a könyvet
kiemelni: majdnem mindegyik dicsérőleg említett munkát ajánlhatnám.
1965 jó esztendő volt.

1228

ALBERT PÁL
Európa országútján 422
Miklós Mészöly: Mort d'un athléte; Editions du Seuil, Paris, 1965; 187
lap.
Hányan ismerik, akár a honban is, nemzedéke egyik legjobb írójának,
Mészöly Miklósnak nevét? Hány embernek van meg könyvtarában novelláskötete, a Sötét jelek, amely kis példányszámban s olyan pillanatban,
1957-ben jelent meg, amikor még a bibliofil széplelkek is más, komorabb
gondokkal voltak elfoglalva? Hányán látták színművének, az Ablakmosónak néhány miskolci előadását, amelyet az „irodalompolitika” aggodalmas őrei pesti színpadra már nem is engedtek, s amelynek nyomtatott
szövegéért az ígéretesnek indult pécsi Jelenkort visszaparancsolták a műkedvelő provincializmus vidékeire? Ki hallott arról, hogy másik darabját
A bunkert Lengyelországban bemutatták, holott magyarul a mű soha nem
látott napvilágot? S még aki ismeri is az írót, hogyan tudná gyűjteményes
kötet nélkül számon tartani az itt-ott, Jelenkorban, Élet és Irodalomban,
Vigiliában, vagy a Látóhatár külföldnek szánt kirakatában nagyritkán
megjelent novellákat, amelyek között pedig olyan kitűnő darabok akadnak, mint a Jelentés öt egérről, a Három burgonyabogár, vagy a Film az
Emkénél? Vajon Mészöly, ez a már-már betegesen szemérmes, művészi
és művészeten kívüli hatásvadászást kerülő író, aki magához bizonyára
szigorúbb, mint a világhoz, maga lenne egyedül felelős az őt körülvevő
csendért? Szűkszavú, keveset író művész, igaz; s noha elbeszéléseinek
formai változatossága, a mesétől a lélekrajzig, a parabolától a forgató
könyvig, a prózaverstől a riportig, vagy a naturalizmussal kacérkodó, sűrített életrajzig terjedő skálája a szó legjobb, közvetlen értelmében vett
kísérletezésre vall, stílusa a sziporkázó játékokhoz, magukat kellető jelzőkhöz szokott szemnek szürkének látszhat – bár csak úgy, mint az ecset
mestereinek egy szín árnyalatával mindent kifejező „grisaille”-a\. Meglehet, hogy Mészöly kedvező esetben is csak kevesek írója maradna; de
akkor sem arisztokratikus gőgből, hanem csak azért, mert olvasójától
majdnem annyit kíván meg, mint saját magától. Kedvező körülményekről
azonban nincs is szó: a ma negyvenöt éves író alig vetette első próbálkozásait papírra, amikor a történelem közbelépett, s annyi más társával
együtt szellemi rezervátumra szorította. Ha valahol, Mészölyék esetében
422

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 2. számában.
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találó a húszas évek amerikai külső vagy belső száműzöttjeit illető elnevezés: türelmükön, becsületességükön s persze tehetségükön múlott, hogy
a „Lost Generation”-ból az „elveszett nemzedékből” nem lett bértollnokok, talentumukat kótyavetyélő zugírnokok tartalékhada. Az irodalmi mű
értékét a szerző hősködése nem emeli, de Mészölynek, a magánembernek
kijár az olvasó elismerése: hogy sértődöttséget, hebehurgya tiltakozást
félretéve, talán indulati töltéssel, de tárgyilagosan tudott írni s türelemmel, megfontoltan várni a közlés alkalmas pillanatáig. Regénye, a Mort
d'un athléte, Az atléta halála, Kassai György és Marcel Couraut fordításában, franciául jelent meg először a párizsi Seuil-kiadónál. 423
Az atléta halála nem könnyű, azaz pontosabban: nem könnyen értelmezhető mű. Mészöly stílusa nem állít buktatókat, mondatai pontosak,
világosak, s a könyv végére az aránylag egyszerű cselekmény mozzanatai
is elrendeződnek az egyenesvonalú időrendben. Mégis, mihelyt a felszín
mögött a mélységet, a költőies sejtelmességtől mentes, de többértelmű
jelkép mögött a jelentést keressük, úgy érezzük, mintha manierista festményen kellene az egymásnak ellentmondó arányokat, perspektivikus
vonalakat egyeztetni. Mészöly egyhelyütt, elméleti fejtegetésében a
„konkrét többértelműség lírájá”-ról, az „életszerű bizonytalanság”-ról
beszél, s Az atléta halálában is, mint annyi nyugati regényíró társa, hasonlatokba, mellékmondatokba rejtve megadja a könyve szerkezetét nyitó
kulcsot, vagy legalábbis a figyelmeztetést: hogy az olvasó a történeten túl
az ambivalens jelentésre is ügyeljen, ne érje be egyetlen szál felfejtésével,
egyetlen réteg kitapogatásával, s a különféle, egymást cáfoló, vagy erősítő
értelmezéseknek „nyitott” művet szerző és közönség dialógusának színhelyévé tegye. „A fizikus, mondja Mészöly elbeszélője, leül egy székre, s
tudja, hogy arra a szilárd semmire ült le, ami ott ásítozik az atomok között.” Sima, kikezdhetetlen felület és kitöltendő űr szédítő ellentmondására az eleai Zénó dilemmája felel vissza, hogy ismét készenlétre szólítsa a
mesébe belefeledkező olvasót: „Egy út nem közönségesen út csak; hossza
is van; ideje is van; sőt részideje. De mindezeken túl se az egyik, se a másik nincs igazán. Ezért nem lehet soha megnyugodni.” Mészöly olvasójának egyszerre kell figyelnie a célra és a kilométerkőre, az út egészére és
vég nélkül osztható részeire, s mint atlétájának, ha az egyes pályán fut is,
szemmel tartani még a hatodikat is. Az atléta halálát tulajdonképpen nem
is egyszer kellene olvasni, hanem újra meg újra, pszichológiai, politikai,
morális vagy alkotói problémákkal foglalkozó rétegei szerint, de mégis
423
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úgy, hogy a szólamok szövevényét, az összhangot és a disszonanciát
minden pillanatban érzékeljük.
Mészöly könyvének első és legnyilvánvalóbb rétege lélektani rejtélyre
keres választ: hogyan lehet bizonyosságra lelni a megfoghatatlan anyagban, megnevezni a kimondhatatlant, felfedni a lélek titkát, okot találni a
véletlennek? Mi történt Öze Bálinttal, a népi demokrácia híres távfutójával, a közönség bálványával, akit 1953 őszén a vlegyászai Égettkő völgyében holtan találtak; öngyilkos lett-e, volt-e rá oka, vagy csak véletlen
baleset érte magányos edzése közben? A kérdést Bálint tíz éven át megtűrt, sokszor megcsalt (vagy valójában nagyon is szeretett) alázatos szeretője, Hildi teszi fel magának, akit az Állami Sportkiadó felkért, hogy az
ifjúság épülésére írja meg „lírai emlékezéseit egy versenyen kívüli atlétáról”. Hildi, a történet elbeszélője, mozzanatról mozzanatra ugrálva, az
emlékezés logikáját követve, rejtett „összefüggéseket” keresve pergeti
Bálint múltját. Hol az igazság, mit lehet tudni az emberről, akivel élete
harmadrészét leélte, hol történt a végzetes törés Bálint pályáján? Az utolsó nyári prágai versenyen, amikor Bálint az előfutam után nem állt rajthoz
a döntőben, mert hirtelen úgy érezte, hogy elszigetelődött és számkivetett
lett? Vagy a kis magyar faluban, Bátakoloson, ahová egy Sztálin-szobor
avatással egybekötött sportbemutatóra hívták meg tekintettel érdemeire,
amikkel „már addig is gazdagította népi demokráciánk sportkultúráját”, s
ahol Bálint először próbált, reménytelenül, „újfajta kapcsolatot” teremteni
a szurkolókkal? De a prágai nyárra nemcsak a sportoló jutott zsákutcába,
a magánember is. Bálint hagyatékából előkerül egy régi fényképeket őrző
Dréher-Maul doboz: a maga mögött hagyott és mégis kötő múlt bizonyítéka. „Miért őrizte, találgatja Hildi. Miért volt szüksége rá? Így vitte a
sprinter-emlékeit is magával, ellenszerül, vagy valamilyen mementóképpen, mikor az ezer meg ötezredik métert taposta? Hildi nyomozása, emlék-mozaikjainak rendezgetése közben feltárul Öze Bálint serdülőkora: a
dunántúli kisvárosban, Tardoson eltöltött évek, az atlétizálás a T. A. C.ban s az a különös, „párbajokkal” megpecsételt barátság, sajátos vérszerződés, amely négy kamasz és egy fiatal lány – Mesnyák Poci, Geresdi
Kálmán, Bongó, Öze Bálint és Pécsi Pici– „ötösfogatát” összekötötte.
Fény derül az „ötösfogat” tagjainak furcsa, kamasz-képzeletben született
egyességére is, amely szerint tizenhét éves koruktól kezdve a
pommerániai diáktáborokból szőkén, izmosán, elszántan megtérő Pici
három évenként mindig másikuknak szeretője lesz. Az elsőségi jog Bálintot illetné meg, ő azonban – szeméremből?, félénkségből?, csalódásból?,
önkínzó gesztussal? – ügyetlenül és sértően lemond társai javára. A ka1231

maszkor végén, a háború alatt széthullik az „ötösfogat”, 1945-ben Pici is
Bécsbe kerül, osztrák állampolgár lesz, s csak ritkán látogat vissza Budapestre. De Bálint továbbra is „forró közönnyel”, menekülő hűséggel, az
emlékek folytonos rekonstruálásával idézi az elszalasztott-elutasított alkalmat, s önkisértéssel keresi az egyre ritkább találkozásokat, egészen
addig, míg rögeszme, gőg és szenvedés, önigazoló illúzió nem vezetik a
mindig halogatott, de végül elkerülhetetlen kudarchoz. Az önkínzóönáltató ábránd szétfoszlik, s Bálint másik érzelmi kapcsolata szintén
csak lelkiismeretfurdalás, bűntudat forrása: sógornőjével, a ligeti „Hóvirág Bábszínház” gazdájával, Rékával, nemcsak saját bátyját árulja el: a
futóbajnok is a bottal járó nyomorékot.
A felszínen futó történet láncszemei pontosan követhetők, Öze Bálint
érzelmi zsákutcája, növekvő magánya is félreérthetetlen; vég nélkül találgatni Hildivel csak a magatartás motivációja, a lélek igényei körül lehet.
Az önkényes és mégis elkerülhetetlen feltevések területére akkor ér az
olvasó, ha a cselekmény mögött jelképes, társadalmi-politikai jelentést
keres. Az ironikus szövegösszefüggés ellenére mégis hajlandó lenne komolyan venni Réka felhívását, aki egyik bábjára mutatva így szól: „Ö
például a mi Hamlettünk. De a színpadon csak Simonnak hívjuk. Rábízzuk
a közönségre, hogy az igazi nevét kitalálja. Gondolkozzanak egy kicsit,
nem igaz?” Az író bizonyára mosolyog is szereplőjén: jelképei nem ilyen
egyszerű megfelelések. De a közönségnek mégis találgatnia kell, hiszen
Az atléta halála társadalmi-politikai mondandóját tekintve szándékosan
elhallgató, űr köré épített regény, amelyben a kor, a harmincas évek végétől 1953-ig eltelt másfél évtized alig van megnevezve. Az űrt az olvasó
kitöltheti a regény Pilinszky-metaforákra emlékeztető képeivel is, s a
képhálózatból összeállíthatja a kiszolgáltatottság korának szövedékét. Az
„átvérzett tapaszra” emlékeztető trikó, a „startágyúk”, az „alattomos
erővonalak”, az „ablaknélküli falsíkok”, az árnyéktalan kopár udvarok,
az önvédelem „barlangi öröksége”: a külső látótér, a „felhúzott stopperórás” örökös várakozás a jövőről döntő versenyre, a bogarat kínzó gyerek
képe mind szorongásos légkört idéznek, s olyan korra utalhatnak, ahol „a
magánélet nem egyensúlyos kapcsolatba került a külső hatalommal”. De
lehetne a realistán, szerzői beavatkozás nélkül leírt sport-világ egészében
is jelképet, az elhallgatott véleményt helyettesítő választ látni; Mészöly
legjobb írásainak, mint például a Magasiskola című hosszabb elbeszélésnek, legnagyobb érdemük, hogy lehet két síkon, a már-már dokumentumhűségű leírás és a jelképesség szintjén olvasni őket, anélkül azonban,
hogy akárhol is bicsakló hangvétellel, valóságot torzító részlettel, erősza1232

kolt „kibeszéléssel” találkoznánk. Öze Bálint sportvilágában a gyanakvás
uralkodik: „mindenki őrzi titkát”. Életüket annyira „becövekelték a versenyek, tréningek időpontjai, a pálya betonkerítése, hogy börtönnek is beillett”. A kívülállót, Hildit, a sportorvost az idomításnak, az önfegyelemnek
látványos eredménye, az absztrakt célok lelkes szolgálata akár még lenyűgözheti: „az egész légkör, ami körülvette őket, ráadásul még szuggesztív is volt, ellentmondásaival, fordulatos erkölcsiségével, akárhogy
vélekedett is róla az ember. S hatott arra is, aki csupán látta közelről az
egészet, de rajthoz sose kellett állnia.” A pályák másik civillátogatója,
Alexi doktor már gyanakodva szól a megszállott rekordhajszáról: „Maga
tudhatja legjobban, mire vezet ez a rakkolás, ez a folytonos hajsza ... Csak
erről nem nagyon szoktunk beszélni. Én sem mondanám a többiek előtt.
De így magunk között, mint két civil... Vagy maga szerint is csak sport
van? Nincs semmi más az életben, csak sport? Maga nő, Hildi...” A sportolók munkáját „okos politikus-edzők (vagy edző-politikusok)” irányítják,
akik a „szakszerű kérdésekben” egyedül hivatottak dönteni, akárcsak az
Állami Sporthivatal, amely arra kéri Hildit, hogy könyvében elméleti
problémákra ne térjen ki: „A szakszerű szempontokat, mondták, csak nyugodtan bízzam rájuk, az úgyis nagyon ingoványos terület. Kényes. Becsvágyak és sértődések, egyleti és személyes féltékenységek arénája”. Az
atléta halála sporttársadalmának egy-egy tollvonással meghúzott, vázlatos, de sokat sejtető rajzában fel lehet fedezni a párhuzamot az önkényes,
elvont célokért energiákat emésztő, olykor talán látványos, de egészében
félelmetes politikai rendszerrel vagy rendszerekkel; az olvasó személyes
élményeitől függ, milyen nevet talál hozzá. A jelképnek mindig egésze,
nem részlete a beszédes: Mészöly hősére, az ügy áldozatára vagy puritán,
élsportolói rangjával, kivételezett helyzetével vissza nem élő prófétájára
ne is keressük a címkét. Sorsa persze, ha a legendás távfutót egy pillanatra kivételezett vagy éppen közéleti személynek tekintjük, kétszeresen
tanulságos. Mészöly társadalmában csak meghasonlásra, lelki törésre vezető belső emigráció lehetséges, a sokat emlegetett „hatalomvédte bensőség” nem más, mint hamis illúzió. Mészöly novelláinak nem egy hőséhez
hasonlóan, jól tudja ezt Öze Bálint is, aki Réka tetszetős szigetelméletét –
a művészet vagy a sport szigetét – a csalóka ábrándok közé sorolja: „Azt
hiszem, hogy tévedsz. Nemcsak te, sokan még. Én is sokáig. De ez egy
olyan világ, hogy semminek sincs határa. És sziget sincs benne. Ez egy
olyan világ ... – ismételte meg újra, kicsit bizonytalanul, mintha őt is zavarná, hogy nem tudja magát kifejezni.” A kényelmetlen helyzetből csak
egy, a külső körülmények szerint járható kiút kínálkozik, az amit Bálint
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bátakolosi szereplésén fogalmaz meg magának: „valami utolsó kísérletféle, egy másfajta találkozás a drukkerekkel”.
Mészölynek és nemzedékének sokszor saját bőrén megszenvedett, legnyomasztóbb élménye a diktatúra volt; s ha sorsuk arra rendelte őket,
hogy két változatát is végigéljék, művük, áttételesen, szublimálva, az
esetlegesség szintjéről általános érvényre emelve, jórészt ebből a diktatúra-élményből táplálkozik. De azt se higgye senki, hogy Mészöly a szó
köznapi (és az irodalom szemében elmarasztaló) értelmében „politikus”
vagy „ellenzéki” író: nem rendszerellenes, hanem rendszereken kívül álló,
az emberek, nem politikai csoportosulások pártján lévő művész; a hon
ideológusai, akik gyanakvó vakságukban nem ismerik fel, hogy az ördögűzésben rá is számíthatnának, ezért is nem tudnak mit kezdeni vele. Pedig
Mészölyt a demagóg ellenzékiségtől, a sértődött elfogultságtól szemlélete
és alkata egyaránt távol tartja: eléggé keresztény ahhoz, hogy a Siralom
Völgyét ne egy rendszerben, minden földtajon keresse, és eléggé vezeklő
is, hogy a külső csapásokra is találjon bűnhődést érdemlő vétket az emberben. Jól tudja azt is, hogy a megértéshez a szenvedésen át vezet az út;
mint elbeszélője mondja: „csak az tud igazán tárgyilagos lenni, akinek
minden oka megvan rá, hogy elfogult is legyen.” Szemléletet a megbocsájtás vagy a bölcs beletörődés jellemzi: „a királyoknak kijár a konzerválás, akár gyilkoltattak, akár vezekeltek a gyilkosságokért”. Józanul kesernyés tanulságát nem a pillanatból és nem is egyszeri használatra, lapos
aktualizálásra vonja le; hiszi, hogy az ember mindig ugyanazokkal a démonokkal viaskodott, s egy-egy győzelemért ezernyi aljassággal, szorongó magánnyal fizetett. Mészöly igazsága nem is lehet közvetlen politikai
tanács; aki gyanakvással nézi a politikai orákulumokat, magától sem kívánhat kevesebbet; „Nem nagyon hiszem, hogy amit olyan fölényes
sokattudással »történelminek« szoktak nevezni, önmagában bármit is
megmagyarázna. (...) A férfiak (legnagyobb gőggel persze a politikusok)
szeretik azt állítani, hogy az események közben is tévedhetetlenül tudjak,
mi a világ értelme, a körülmények igazi jelentősége akkor és abban a pillanatban. Ismertem én is egy edzőt, aki látszatra mindig pontosan tudta,
hogy éppen mi van. Nem tévesztették meg a kifogások, a »véletlenek«, az
utólagos magyarázkodások, – csak éppen mégse születtek a keze alatt
tartós rekordok; és a tartós kondícióval is baj volt az atlétáinál. De azért
úgy jött-ment a pályákon, az irodákban, mint valami Pythia, aki előtt nyitott könyv a lehetőségek világa.”
Kereshetjük Az atléta halála sportvilágának társadalmi megfelelőit, s
még, ha kívülről nézzük, Öze Bálintnak is úgy-ahogy megtalálhatjuk ben1234

ne a helyét. Mihelyt azonban Mészöly hősének különös szenvedélyébe
igyekszünk behatolni, szétfoszlik a politikum: a sportoló az abszolútumra
vágyó ember, világi szent lesz. Mészöly Ozolin mondását írta könyve
mottójául: „gyorsabban, magasabbra, távolabbra”; de első oldalara kedvenc Don Quijote-idézetét is tehette volna: „az út mindig jobb, mint a
fogadók”. Aki a stopperórás Nurmit, a görcsös Zatopeket, az átszellemülten szenvedő Iharost látta, a salakpálya mellett is úgy érezhette, a futás
jelképes tett: végtelen aszkézis a meg nem nevezett és eleve elérhetetlen
tökéletesség felé. Öze Bálintot, a tiszta csúcsok kierkegaardi alpinistájának, Ibsen Brandjának távoli rokonát, mint valami „értelmetlen, pusztító
görcs” gyötri a „folytonos elégedetlenség”, hogy „eszelősen túlhajtott
tréningekkel” űzze magát az egyre hosszabb és hosszabb távok felé. Az
aszkézis nem ismer csalást, doppingoló szert, se a közre érvényes szabályokat: Bálint eredményei szeszélyesek, hol túl korán, hol túl későn hajrázik s makacsul ragaszkodik „hobijához”, a hivatalos versenyeken ritkán
szereplő, yardban mért távokhoz. Aki egyedül futja az utat, szenved a
csöndtől, a közönytől: de nem vezeklés-e a futás: magáért, másokért, valódi és eredendő bűnért? Öze Bálint bűnhődésre született ember, minden
tettének motorja a „rossz lelkiismeret”; az edzőtáborba úgy vonul be,
mint hajdan ostorral, ciliciummal a vezeklőfülkébe s „önkéntes áldozatnak tekinti magát, valahányszor a pályára lép”. A jelkép további jelképbe
nő át: a stadionok vezeklője nemcsak szent vagy misztikus, hanem magányos művész is: író, aki hasztalan s csak magasabb céllal igazolható köröket ír le a futópályák salakjára. S Mészöly regényét végül is (vagy
újabb jelképrendszerig: provizórikusán) íróról és művéről szóló könyvként is olvashatjuk. Mint az ovomaltinos (vagy talán éppen a DréherMaul) dobozokon lévő kép ovomaltinos dobozt ábrázol, Az atléta halála
is írónak mutatja fel író tükörképét, történetnek redukált, torzított vagy
esetleg megvilágító mását, Öze Bálint az abszolútummal viaskodó, magányos művész, akinek történetét a nyomozó krónikus, Hildi írja, s ezt a
történetet viszi, immár harmadfokon, bábszínházában színre Réka. Az
Erdei Verseny előadásán az állatsereglet, mint démonai Bálintot, veszi
üldözőbe Simont; s Hildi, a szemtanú jól látja, hogy a maguk históriájának változatáról, ismétléséről van szó: „Simon (...) szenvedő arcú, arisztokratikus kutya volt, olyan se agár, se ember. Volt idő, különösen az első
években, mikor azt hittem, hogy (Réka) ebben a figurában Bálintot akarta
a maga stilizációs elképzelése szerint bábszínpadra vinni. (...) Simon monológja a hamletinek egy modern változata volt”. Az atléta halála, ha
figyelmesen olvassuk, minden regiszterében az alkotás kérdéseiről beszél.
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Bálint a szorítóba, vagy a salakra úgy lép, mint író ül a szűz papírlap elé:
„A saját verítéked a te ügyed – csak az eredmény legyen tiszta meg tapsolnivaló. Hanem, hogy ezt miből kell összekaparni: nincs tanács rá, hogyan. Te vagy ott egyedül a fénycsíkban, egyedül és szabadon. Majdnem
elviselhetetlenül. De a legpokolibb, hogy a pocsék vagy dicstelen eredményért is ugyanazt az utat kell végigjárni. A veríték ugyanaz. Mint a tápsó,
ami mindent hajlandó táplálni.” Hildi mindvégig az írói munkát látja el
megjegyzésekkel: hogyan kell anyagot gyűjteni, összefüggéseket feltárni,
az emlékezettel kiigazítani a tényeket, gyanakodva serkenteni a képzeletet. Réka, a művész paródiába fordított mása, a parlagi arisztokratizmust,
az egyszerű allegóriákkal, sandán célzó művészetet képviseli az önmagával örökké elégedetlen Bálinttal szemben, aki vallja, hogy „ha túlsokan
lelkesednek valamiért, az már épp elég ok, hogy az ember kételkedjék és
más utat keressen”. S bizonyára nem véletlen, hogy Mészöly regényének
fókusza, amely bonyolult tükörrendszerének fényét összegyűjti, szimbólumrendszerének középpontja, témáinak modulátora szintén mű, szinte
mallarmé-i értelemben vett, minden titkot magában rejtő, de köznapi halandóban csak csalódást keltő bűvös könyv: egy hamvasztó-lágerben eltűnt lengyel félárja futóbajnok edzésnaplója, amelyről Öze Bálint kezébe
csak egy hiányos másolat jut. A futás, az aszkézis, vagy akár az írás értelmét megvilágosító tanításból csak az első szó olvasható: szembesítés ...
Az igét, a maga használatára Öze Bálint így egészíti ki: önmagámmal.
Egy rokonszenves fiatal magyar drámaíró és kamasz-hetykeségét frissen megőrző, eredetien gondolkodó kritikus angol és francia színművekről szólva nemrégiben merész teóriát kockáztatott meg. A nyugati írók
témái, mondotta, nem a lényegbe vágók, technikájuk viszont bűvészi. S
(az esetleg vitatható) megállapítás párjaként: a magyar író vízözön előtti
eszközökkel dolgozik, holott a kor igazán nagy témáit ő tudná megírni.
Az ünnepélyes elismerés nem illik ugyan a puritánul szerény szerzőhöz:
Mészöly Miklós regényében nagy téma (egymásból burjánzó, de lényegében ugyanarra a kérdésre válaszoló témacsoport) és tökéletes technika
találkozott európai szinten. Válaszul két szerény kis teóriát mi is papírra
vetnénk, nem azért, mert különösebben eredetiek, de Mészöly minden
sora igazolja őket. Az első szinte közhely: európai (világirodalmi) szinten
a technika: téma. A második a naturalizmusba, politizálásba, pszichológiai szócséplésbe belefeledkező magyar íróknak szól: az elmúlt harminc év
magyar valóságának irodalmi megjelenítésére, meglehet, hogy a jelképes,
absztraháló ábrázolás a leghűségesebb, a legkevesebb külső es belső buktatót rejtő, a legjobb nyugati irodalommal ozmózist teremtő módszer.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Idős férfi, fiatal lány424
Kolozsvári Grandpierre Emil: Burok Kozmosz Könyvek, Budapest 1965,
228 l.
Kolozsvári Grandpierre Emil igen termékeny író, egy 200–250 oldalas
regény papírra vetése nem okoz gondot neki. Rutinja óriási, stílusa kiforrott, zökkenők nélkül siklik az írótoll oldalról oldalra. Miért ír ilyen könynyen? Miért tett szert kivételes népszerűségre gördülékeny stílusa, az olvasónak a történettel szembeni kíváncsiságát szinte szünet nélkül
ébrentartó szerkesztési módszerein túl? Azért, mert kora társadalmi jelenségeit sorakoztatja fel és a kor nyelvén beszél.
Ha száz év múlva az irodalomtörténet esetleg csak a „rokonszenves
kis-mesterek” közé sorolja is Grandpierre Emilt, művei mindig kortörténeti dokumentumok maradnak.
Mondhatná valaki, hogy a budapesti kispolgárt, a műszaki értelmiséget, a hivatalok jellegzetes figuráit már a harmincas és negyvenes években is sokan népszerű regényekbe illesztettek, ezek a regények a megörökített társadalmi réteg köreiben közkedveltek voltak, irodalmi értékük
mégis alacsony. Hol van hát a különbség az akkori sokadrendű, de kétségtelenül ügyes írók művei és a hasonló témájú és a meseszövésben sokszor
nem sokkal igényesebb Kolozsvári Grandpierre kötetek között?
Első pillantásra nem szembeszökő a különbség. Aki csak itt-ott lapozza fel a „Burok” vagy az ezt megelőző Kolozsvári regény, a „Csendes rév
a háztetőn” oldalait és úgy próbál képet kapni, nem fedez fel jelentős eltérést. Pesties „jópofaságokat” lát, apró-cseprő közhivatali problémákat.
– Lehet, a budapestiek kiszólásai közül az író a legötletesebbeket, a
legjellemzőbbeket szőtte regényalakjainak párbeszédébe – mondhatná
valaki –, de nem érezzük-e majdan ezt az argót, ezt a folytonos szófacsarást erőltetett naturalizmusnak, kínosan elavultnak és – egyáltalán – ízléstelennek? Hiszen vegyünk csak elő egy kilencszázharmincötös regényt:
– „Asztalon már a zaba!” – kiáltja a főhős. Hát, hogyan lehetett így beszélni? Hogyan lehetett a „kaját” „zabának” nevezni? Bántja az ember
fülét a divatból kikopott szó.
Ami a stílust illeti, lehetséges, hogy így járunk majd egyszer Kolozsvári Grandpierre pesti történeteivel is. Azt azonban meg kell vallani, hogy a
424
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fővárosi argó ma – legyen akármilyen nyelvrontó – ízesebb és természetesebb, mint valaha. Tegyük még hozzá: a „Burok” és a „Fekete bula”
című közismert novella szerzőjenek van ízlése, pontosan tudja, mikor elég
a jassz-nyelvből és mikor kell ezt a beszéd-stílust egyszeregyszer nevetségessé tenni.
Az író érdeme, hogy nem népszerűség-hajhászásból beszélteti így valamelyik szereplőjét, – legtöbbször a csinos, de kissé pallérozatlan főhősnőt – hanem egyrészt azért, mert a jellemrajz így kívánja, másrészt pedig
azért, mert tudatosan irodalmi formában kívánja megörökíteni az utókornak a pesti szleng jelenkori állapotát.
Más kérdés, hogy regényeivel tulajdonképpen népszerűsíti ezt a beszédformát, olvasói újabb torz kifejezéseket tanulnak és elfogadottnak
érzik a magyartalan beszédet.
Mint mondottam, Kolozsvári Grandpierre Emil csínján bánik ezzel a
jellemfestő eszközével, a pesties csacsogást ellensúlyozza a másik főszereplő megfontolt, szabatos, tömör stílusával. Ez az egyik érdeme. A másik, hogy történetei legtöbbször nem életképek, hanem komoly társadalmi
vagy általános problémákra próbálnak választ keresni. Minél mélyebben
merül Kolozsvári Grandpierre a problémák feltárásába, minél több alkalmat ad regényhőseinek a tépelődésre, annál értékesebb az írása. A „Burok” ezért jobb, mint a „Csendes rév a háztetőn”, őszintébb az atmoszférája, hihetőbb a cselekménye, kidolgozottabbak az alakjai.
Az író 17. és 18. regényének története egyébként meglehetősen hasonló, ötven év körüli értelmiségi szerelmes egy 20 évnél nem sokkal idősebb, feltűnően szép lányba. A „Burok”-ban főmérnökről van szó, aki
végül feleségül veszi a kissé közönségesnek tetsző, de őszinte és jóérzésű
Ildikót. A korkülönbség azonban túl nagy, a házasság nem végződhet
„happy end”-del, csak válással. Kár. Az ötvenen jóval túl járó, de közismerten fiatalos író már-már bebizonyította nekünk olvasóknak, hogy korosztálya és a húszéves, nagyon csinos lányok között adott, kivételes esetben lehetséges őszinte szerelem, mitöbb házasság. A „Burok” férfifőszereplője: Bakucz Elemér nemcsak atyáskodni akar, nemcsak arra vágyik,
hogy szerelme tárgyának anyagilag gondtalanabb életet biztosítson, hanem igazi házaséletet kíván élni, feleségétől gyereket vár. A remények a
válással szétfoszlanak, a kétszázvalahányadik oldalon szembe kell néznünk az igazsággal.
Egy kérdésre tehát már választ kaptunk az írótól. Ennek a regénynek
ez volt az elsőszámú problémája, nem annyira társadalmi, inkább általános jellegű. De szavahihető mai regényt nem lehet úgy írni, hogy ne me1238

rüljenek föl csőstül a mellékproblémák. Bár taglalásukba Kolozsvári
Grandpierre Emil nem merül bele – ezúttal nem tekinti feladatának, hiszen a „Burok” tulajdonképpen kisregény, terjedelme nem túl bő –, becsületesen kezeli a főkérdésnél sokkal társadalmibb – vagy ha úgy tetszik,
mondjuk ki: politikusabb – problémákat.
Ilyen a hazai hivatalos körök által óvatosan kezelt, pedig nagyon fontos nemzedéki kérdés, a második világháború előtt fölnőttek, az akkori
társadalom és edukációs rendszer által neveltek, valamint a mai húszévesek gondolkodásmódjának különbsége. A különbözőség sokszor ellentétekhez vezet vagy olyan tanulságokhoz, amelyek bizonyítják, hogy a mai
rend még annyira sem tud utat mutatni a fiatalságnak, mint a letűnt korban megvolt egyes irányzatok és törekvések.
A regényben fellelhető ilyesfajta mellékproblémák alakítják ki a mű
légkörét és azt hiszem az utókor meg fogja érezni, milyen állapot volt
benne élni ebben az atmoszférában. Társadalmi kérdések mindig feszítik
a légkört, de ha megoldásuk bizonytalan vagy kilátástalan, valami furcsa
idegesség, őrlődés láza terjed el. Ideig-óráig feledhető, aki csak teheti, a
maga módján próbálkozhat földi javak élvezetével elterelni róla a saját
figyelmét. Magyarországon remekül lehet enni és nyaralni. A vendéglők
hangulatosak, törzsvendégnek, jó borravalóért még megkülönböztetetten
udvarias és előzékeny kiszolgálás is jár. A Balaton szép/ nem kevésbe a
„Burok” történetében gazdagon leírt Duna-kanyar vidéke, Visegrád. A
könyvből azonban kiviláglik, hogy ez önmagában nem nyújt megnyugvást. Az egyre materialisztikusabb gondolkodásmód sem kiút.
Végül, hadd szólok még Kolozsvári Grandpierre Emil humoráról. Már
az is romlatlan humorérzékre vall, ha valaki – ráadásul az idősebb írónemzedék tagja – ilyen pontosan vissza tudja adni a fiatal korosztály beszédstílusát. Nem valószínű, hogy Grandpierre Emil egy teljes regényen
keresztül lejegyzett kiszólásokat másolt volna ki a noteszából, amikor
hősnőjét beszéltette. A mai budapesti argó nem csupán torzított vagy kitalált szavakból áll, a karikizáló gondolkodásmód is hozzátartozik. Aki ezt
a nyelvet beszéli, annak gyorsan működő aggyal, mondatformálás közben
kell újabb fordulatokat kitalálnia. Az író meggyőzően és persze igen mulatságosan tesz eleget a feladatnak, látszik, hogy nem esik nehezére. Például így szól a regénybeli ifjú lány, az úgynevezett „demokratikus párduc”, idősebb és régimódi barátjához: „Tudja, mit csinálnék, ha vállalatvezető volnék? Magát tenném meg a biedermeier brigád vezetőjévé.” Hivatali főnökéről pedig így beszél: „Micsoda szakállas szövegeket nyom.
Spalettázik a boldogtalan. Elfogja az ürgéket a folyosón, és spalettázik
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nekik a vezetésről. Nem zavarja, hogy minden terminusról lekésünk, csak
csodálkozik, mintha most csinálták volna darabbérben...”
Ehhez járul az író néhány tréfás feddő szava a mindennapi életet keserítő visszásságok ellen. Ilf-Petrovi ötlet, hogy az elrontott épületek tervezőit lógassák ki a bejárat előtt.
A hang tehát derűs és könnyed. Kolozsvári Grandpierre Emil „Burok”
című regénye azonban nemcsak szórakoztató olvasmány, több annál. Ez
ad jogot az író méltatóinak, hogy jól sikerült regényei közé számítsák.
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SZERKESZTŐSÉG
Tamási Áron 425
1897–1966
A hír hallatára, hogy Tamási Áron nincs többé, olyan döbbenet ülte meg
lelkünket, mint csaknem két és fél évtizeddel ezelőtt, amikor Babits és
Móricz Zsigmond haláláról értesültünk. Tamási Áron írói rangját és irodalomtörténeti jelentőségét csak az övékéhez lehet mérni. Móricz óta talán legnagyobb regényírónk volt és művészi igényessége Babitséval vetekedett. Halála irodalmunk pótolhatatlan vesztesége. Prózájának lírai csengése, a mesterien kezelt nyelv, a művészi megjelenítés és jellemábrázolás
képessége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy őt és nemzedékének más jeles tagjait most már túlzás nélkül állíthatjuk a Nyugat első nemzedéke
mellé. Az erdélyi tájat, a székelyek gondolkodását, ízlését, szemléletét és
magatartását senki sem elevenítette meg oly szépen és hitelesen, mint a
Farkaslakáról elszármazott és oda halála után visszatért Tamási Áron. De
nemcsak a páratlan képességű írót, nyelvünk nagy mesterét siratjuk, az
igaz embert és példamutató magyart is. A kortársaknak és az utódoknak
megmutatta, hogyan lehet hagyományt őrizni és a haladás élén járni,
nemzetben gondolkodni és társadalmi forradalomért lelkesedni, a magyarságot és a szocializmust egységgé ötvözni. Tamási Áronban az utókor joggal emlékezik majd arra a magyar íróra, aki kritikus pillanatokban
– és ilyenek bőven akadtak négy évtizedet felölelő írói pályafutása alatt –
mindig pontosan érezte és tudta, mi a magyar nép érdeke, merre nyílik
szellemi emelkedésének és anyagi boldogulásának útja.
Halála, nekünk, idegenben élő magyar íróknak, azért is fájdalmas, mert
sorsunknak és helyzetünknek alapos ismerője és megértője volt. Erről
személyesen is meggyőződhettek azok, akik utolsó nyugati útján láthatták
és beszélhettek vele.
A halálról szóló hír vétele és folyóiratunk e számának megjelenése közötti rövid idő nem engedte meg, hogy Tamási Áron életművének méltó
emléket állítsunk. Ezt a közeljövőben pótolni, eltökélt szándékunk.
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SZABÓ ZOLTÁN
Gara László †

426

Gara László páratlan jelenség volt a magyar irodalomban: munkája nem
annyira az írók közé állítja, mint inkább melléjük; szolgálatuknak élt! S
ha az ember távol is állt a mecénások szokványos típusától, a szerep az
irodalompártolók közé leszi. Azzal a lényeges különbséggel, hogy ő nem
a vagyonával, hanem A munkájával szolgálta az irodalmat. Gőg nélkül, az
alárendelés alázatával.
Annak, hogy a magyar irodalom kitörjön a nagyvilágba,, nem egy akadálya van. Ezek közűi csak az első volt az a meggyőződés, hogy a magyar
költészet külföldi értékű tolmácsolása világnyelvekre lehetetlen, mert
nagy népek nagy költői nem tudnak magyarul. Ezen a gáton ütött rést
Gara László, a francia nyelvterület felé. Olyan egyéni munkával, ami
nyersfordítások készítőjéből, szövegelemzésből, ritmuselemzésből, készfordítások javításából, francia költők megnyeréséből és megtartásából,
kiadások kierőszakolásából, kilincselésből. kunyerálásból, kapacitálásból,
okvetetlenkedésből, eltántoríthatatlanságból, örökös ösztönzésből tevődött össze. Halálakor talán az a legillőbb és legközvetlenebb tisztelgés a
műfordítás bajnokának a sírja előtt, ha leveszem a polcról az „Hommage
des poetes francais aux poetes hongrois” című kötélét és lefordítom az
előszavát. ami magyarul tudtommal nem jelent meg s egyes mondatai
most jelentőségteljesen hangzanak, holott tíz. évvel ezelőtt íródtok. „Most
van, csaknem a napok száma szerint pontosan egy éve annak – írta Gara
1956. december 27-én –, hogy egy „Hpmmage á Attila József par les
poetes francais” című kötet, ugyanennél a Seghers. kiadónál, megjelent.
Akkor húszegynéhány francia költő fordította gondját, tehetségét arra,
hogy az 1937-ben tragikus halált halt magyar költő legszebb verseiből
egynéhány francául megjelenjen. József Attilát a sorvasztó gyógyíthatatlan baj s olyan rendszer szorította az öngyilkosságba, amely tűrhetetlen
elszigeteltségbe zárta.
S vannak, akikben ma az a kérdés vetődik fel, hogy talán maga a magyar nép is öngyilkosságot követett el, a kollektív kétségbeesés gesztusával a felkelés napjai alatt? Ám a magyar írók és különösen a magyar költők (egyöntetű színvallásukat a felkelés melleit a francia követség is megismerhette az Irodalmi Újság a második szovjet beavatkozás előestéjén
426
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megjelent számának fordításából) ennek a nézetnek ellene mondtak s rá is
cáfoltak. Ha a forradalmat a fegyverek cl is tiporták, ők – hittel a jövőben
– bátran folytatták távirataikban, nyilatkozataikban és felhívásaikban a
tanúságtételt ügyűk igazsága mellett.
Húsz nappal ezelőtt a József Attilát fordító költők egyike új
„Hommage” füzetet javasolt: olyat ez alkalommal, amelyben francia költők saját verseikkel s írásaikkal tisztelegnek a magyar költők előtt.
Ugyanezen a napon postán érkezett hozzám egy francia vers a magyar
tragédiáról; írója arra kért, hegy juttassam el a magyar költőkhöz. Így
született meg, hála Pierre Seghers költő készségének, ennek a kollektív
Hommage-kötetnek a terve. A legjobb francia költők támogatták; a magyar forradalomhoz hasonló mértékben talán soha nem rázta meg őket
külföldi történelmi esemény.
Az olyan költők, hogy csak néhány nevet említsek, mint Pierre Jean
Jouve, Audre Frénaud vagy Claude Roy nagyon is különböző nézeteket
vallanak és irányzatukat képviselnek, így minden egyes itt közölt írás
személyes és csak az írójának a véleményét mondja. Összességül azonban
az együttérzés megindító jele a magyar írók felé.
Ez a kis kötet, bármilyen legyen is a helyzet, egyszer eljut majd Magyarországra. S a magyar költőknek, akiket igyekeztem– szerény eszközeim
mértéke szerint – ismertté tenni francia közönség előtt, tudom, igen-igen
jólesik majd ez a gesztus s úgy érzem jogom van ahhoz, hogy érte nevükben én mondjak köszönetet.
Gara tragikus halálának okai közt bizonyára az is szerepelt, hogy sok
kicsinyességet tapasztalt s méltatlanság IS érte. A halálhír azonban méltatójától jutott el hozzám,. Londoni íróbarátomtól tudtam meg, aki Garának
iskolatársa volt, megbecsülője: munkatársa is lett élete főművének készítésében. „Gara megölte magát – mondotta a telefonban – Reggel találták
holtan a szobájában. Most bontják a búcsúleveleket'”. Nincs leverőbb,
mint ha valaki, akit ismertünk és becsültünk önkezével vet véget életének,
s a megdöbbenést most kéretlen ráadás toldotta meg: a gyászhírtől megállt az ész, de az ösztön nem érezte rendkívüli vagy éppen rendellenes
fordulatnak. Így keltett ennek a sorsnak, ennek a pályafutásnak végződnie? A tetőpontján? Most? Mit látott maga elé, a jövőbe? A magyar irodalomnak ez a rajongója. Aki megbízást legutóbb arra kapott, hogy készítsen cl egy francia nyelvű antológiát a portugál költészetből. Mert az
„Anthologic de la poesis hongroise” sorozat nyitánya lett.
Gara Lászlóval először Párizsban találkoztam, 1940-ben, a „furcsaháború” idején; az estére élesen emlékszem: a hajnali órákba nyúlt egy ren1243

detlen párisi bohémtanyán. Maga a jelenség is különös volt. Az arcot
mintha örökös nekikeseredés, könnyen lobbanó harag és indulat tette volna sötétté, beszéde is hadakozó volt, tüzelt és lángolt; az, hogy először
látott, az ebben nem zavarta. Szenvedélyességének tárgya is meglepő
volt: arra akart rábeszélni, hogy legyek a cionizmus szószólója a magyarok közül ha hazaérek... Ez az egyetlen megoldás – hajtogatta –, az a legjobb, a magyaroknak is, ha a zsidók kitelepíttetnek Palesztinába. Kétkedő
megjegyzésemre filoszemitizmussal vádolt, makacs ügyvédeskedése e
gyökeres megoldás mellett, amit irreálisnak éreztem, s helyeslését immorálisak éreztem volna – ingerültté tett. Az idősebb, de nálam fiatalosabb
temperamentumú embert végülis letorkoltam. Azzal, hogy nemcsak fajtákkal, népekkel, osztályokkal szemben nincsenek érzelmeim, s Magyarországot csonkíthatja és szűkítheti a történelem, de népét, azokat, akik
jelenéért, lövőjéért dolgozhatnának, mi magunk magyarok nem ritkíthatjuk. Az emigráns érvelése mögött természetesen az volt, hogy a Harmadik
Birodalom erejét 1940 februárjában a párisi lebírhatatlannak ítélte, amivel
Franciaország sem tud majd szembeszállni; a megszállást, s vele az európai zsidóság pusztulását, biztosra vette. Nem a meggyőződéses cionista
beszélt belőle, hanem a pesszimista. Lehet, hogy ugyanez az alkati borúlátás bírta rá másik akkori nézetére, ami a nyugatiak kései győzelme után
Magyar országon Habsburg-restaurációt jósolt.
Garát, aki főként ehhez a két bizarr nézetéhez ragaszkodott az este folyamán, ugyanakkor rendkívül rokonszenvesnek találtam, holott
rokonvonás nem volt közöttünk. Nem a modoráért. Szeles szenvedélyességéből azonban – ez választékosság nélkül fejeződött ki – a korláttalan
őszinteséget éreztem ki. Ami a szívén volt az a száján, egy első találkozáson. A szeretetre vágyó ember lesz ilyen, vagyis az, aki azt az erényt teszi
az első helyre, amit a kereszténység. 1940 nyarán én visszatértem Magyarországra, ő a megszállás éveit vidéken vészelte át. Földet bérelt, maga művelte, terméséből élt, majd az alakuló ellenállás egy maquiscsoportjába szegődött el. Amikor 1947-ben Párisba visszatértem, ritkán
találkoztunk: holott én a magyar kultúra párisi képviseletének gazdája
voltam a követségen, s mint azóta kiderült, legjobb segítőtársam, útbaigazítóm és kalauzom ő lehetett volna. Gara azonban a Magyar Távirati Iroda párisi tudósítója lett, ami minden idejét igénybe vette, s ez a bohém,
keresetlen szavajárású ember a Saint Germain művészkávéházaiban érezte magát elemében, nem a követség csilláros, tükrös termeiben, vagy a
párisi Magyar Tanulmányi Központ könyvtárában.
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A forradalom térítette vissza az emigráció állapotába. 1957 után a
„Flóré”, vagy a „Két Majom” kávéházban találkoztunk, ha arra jártam,
legtöbbször azonban egy kiskávéházban, közel a lakásához, az Invalidusok negyedében. Ezek a beszélgetések mindig fárasztóak voltak, túlsok
mondanivaló szorult túlszűk időbe, s a régi embert, ha nem is változtatta
meg, de megváltotta az új hivatás. Bizonyítékait a hordozható-irattár méretű aktatáskában mindig magával hozta. A táskából kéziratok, kefelevonatok, fordításváltozatok borultak ki az asztalra, a lélekből a felháborodások. Az értetlenek, a csüggedők, a szűkmarkúak és gáncsoskodók legújabb gazságai ellen. De az egykori mértéket nem ismerő pesszimistából
olyan ember lett, aki a vállalt feladat végrehajtásában nem ismert lehetetlent. 1957 elejétől – kezdetben magyar segítőtársak nélkül – ő lett a magyar literatura franciaországi tolmácsa s ügynöke. Munkáját segítség nélkül, rang nélkül, státus nélkül, anyagi háttér nélkül végezte. Munkájának
szaporodása, majd növekvő sikere azonban egyáltalában nem csökkentette azt a készséget a háborgásra, ami az okok felfedezésében nem volt válogatós. Takarékos se. Hajlottkorú, megfáradt emberben lángolt a kamasz-erény, s az arc majdnem elkeseredetten sötét arckifejezése és esedezően szomorú tekintete néha Szabó Lőrincet juttatta eszembe, holott
egymásra nem hasonlítottak. S míg Szabó Lőrincnél a melodramatikus is
a tragédiák modorában jelentkezett, Gara modora a tragikust is
melodramatikus fokra szállította le. Sokszor bánthatta, hogy szemtőlszembe nehezebb volt őt, másnak, annyira komolyan vennie, mint a háta
mögött.
Becsültem – írtam az elébb – nemcsak a munkájáért, s vállalkozásainak vakmerősége miatt. Valójában nyelvelő, sistergő, fortyogó háborgásaiért is becsültem. Kifejeződésük lehetett hebehurgya, de kiindulópontjuk sose volt ilyen. Ezt a bohém-vagány keveréknek mutatkozó embert
tartásában és állásfoglalásaiban többnyire olyan düh és türelmetlenség
vezette, aminek morálja volt a kirepítő fészke. Ez húzódott meg szedettvedett alkalmakon is robbanó mérgelődései mögött, s lehet, hogy van
része abban, hogy végül a halál önkéntesének jelentkezett.
Gara László 1904-ben született. A Lónyay utcai református gimnáziumba járt. Egy évvel Cs. Szabó László előtt, akinek az önképzőkörben
imponált először, diákkorában. Bújdosó-bohém párisi éveinek légkörét
Illyés „Hunok Párisban” című regénye ábrázolta (bár ebben a körben ő
volt a kivétel; neki volt tisztes keresete), valamint, az ő visszaemlékezése
ezekre az időkre az „Új Látóhatár” Illyés-számában. Megélt volna 1945
után is Párisban, valamelyik nyugati hírügynökség alkalmazottjaként, s
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talán mélységes ragaszkodása a magyarsághoz bírta rá a magyar hírügynökség párisi irodájának átvételére. Talán ugyanez, talán a szolgálat szelleme, talán a pesszimizmusa magyarázza, hogy a perek után, az ötvenes
évekre, visszatért Budapestre. Hogy ott élje át, Párisból visszarendelt,
tehát eleve gyanús s talán aljas fenyegetéseknek vagy ajánlatoknak is kitett emberként, éppen a legkomiszabb esztendőket. Csak 1955-ben sikerült visszajutnia Franciaországba, ahol a forradalom leverésekor lemondott állásáról. 1956 szelleméhez azonban tovább maradt hű, mint a forradalmi fejlődés sok hazai résztvevője.
Életének delelője, az a korszak, amelyben már a megtalált hivatásnak
él, bár ebből nehéz megélnie, 1956 decemberében kezdődött el. 1957 és
1966 között Gara László – a tartósság mértékével mérve – a magyarság
talán legdolgosabb és leghasznosabb embere lett külföldön, kifelé. Tíz év
alatt egymaga érte el mindazt, amit a külügyminisztérium kulturális osztálya és a kultuszminisztérium külügyi osztálya egy évszázada mulasztott
el, az irodalomfordítás megszervezésével, Franciaországban. Ami ezeknek a hivataloknak sose sikerült, azt Gara egymaga végezte. Állás nélkül,
apparátus nélkül, iroda nélkül, rendetlen lakásról, kávéházi asztalok mellől. Munkáját a szabadságharc legdolgosabb emigránsainál – Jósikát és
Pulszkyt említhetem – jóval nyomorúságosabb helyzetben folytatta, s
politikai tekintély nélkül.
A forradalom után megtalált hivatás előjele a háború előtt egy francianyelvű magyar prózai anthológia volt. Előőrse pedig – 1955-ben – a „Hódolat József Attilának” francia műfordításkötete. Ezt még a Népköztársaság hírügynökségi emberének ösztönzésére adta ki a francia kiadó. Egy év
múlva azonban ugyanez a Pierre Seghers, az új budapesti rendszerrel mar
szembenálló Garától egy másik Hommage kötetet adott ki, ebben a francia költők nem magyar költőt szólaltatnak meg. Maguk szólnak. Az élen
Cocteau néhány rajzos mondata. Utána Bosquet, Pierre Emmanuel,
Follain, Frénaud, Pierre Jean Jouve, Rousselot, Claude Roy, Supervielle
írásai. Ezt követték az Illyés és Kassák verseit francia költők fordításában
közlő új Hommage kötetek. Valamint az a füzet, amely a Bach-korszak
nagy versének, a „Vén Cigány”-nak tizenöt francia fordításváltozatát közölte, 15 elsőrangú francia költőtől, 1962 februárjában. S neki köszönhető
a nyolc évszázad magyar verseinek vaskos francia anthológiája. S egy
Balassi- és Weöres-füzet vár még a kiadásra. Kivételesen élt a fordított
módszerrel is: André Frénaud verseinek egy gyűjteményét a brüsszeli
Maison du Poéte kiadásában Határ Győző, Illyés, Jékely, Károlyi Amy,
Kormos István, Nemes Nagy Ágnes, Rónay György, Cs. Szabó László,
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Tóth Judit, Weöres Sándor szólaltatta meg magyarul. Francia kiadásra
írta, az „Ismeretlen Illyés” című könyvét; a címet a francia kiadás indokolja.
Munkájában a bravúr, vagy ha úgy tetszik tour de force kétszeres volt.
Az emberi és intellektuális teljesítmény az, hogy Gara egyedül a forradalom erkölcsi tőkéjét kamatoztatva tudott két tucatnál több francia költőt
befogni a világirodalom árvájának tolmácsolására, a maga kullancsmódszerével, nem egyszer, hanem folytatólagosan. Talán lobogó közvetlensége is hatott a szerepjátszó, rangoskodó párisi poéta-körökre. S ez az
ember, aki ötvenéves koráig hírügynökségi újságíró, egy idegen költészet
mértékhű visszaadását, helyi poétákkal ott érte el, ahol a formahű fordításnak nincs hagyománya: a franciák egészen e század közepéig költői
prózában fordították – ha fordították – az idegen költőket. Nemcsak az
eszközök hiányát gyűrte le, a helyi szokást is.
Azokét a franciákét, akik saját írótársadalmukra szívesen használták
néha a „République Litteraire” kifejezést. A sírban, amely Gara László
koporsójának megnyílt, a magyar irodalom köztársaságának megbízólevél
nélküli követe nyugszik. Azé az irodalmi köztársaságé, amely természetesen nem azonos a Népköztársasággal, s nem volna azonos más hazai államrenddel se. Ennék a respublikának ugyanis csak a választottak a polgárai. Azok a magyar írók, akik előtt Cocteau ezzel a sorral tisztelgett:
„Dicsőség a szabadság fejedelmeinek,” Gara László őket, a választottakat
szolgálta, felkérés nélkül, de híven: alattvalójuknak szegődött. Azoknak a
dicsőségén munkált a nagyvilágban, akiknek a hazai hatalom nem birtoka.
Majdnem vallásos fanatizmustól megszállt ember volt, olyan hívő, akinek
magyar írók a szentjei. Rajongójuknak Parisban szegődött el. Rajongását
szívós munkával és számos kötettel fejezte ki. Kevesebb eszközzel többet
kevesen tettek s értek el, sorainkból.
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BORSODY ISTVÁN
Magyarország és a dunai népek együttműködése 427
A Kárpátoktól övezett Duna-völgyében a magyarok több mint ezer éve
élnek másajkú népektől körülvéve. Az olyan központi fekvésű nép számára, mint amilyen a magyar, a békés együttműködés szomszédjaival a lét
vagy nemlét kérdése.
A magyarok dunavölgyi történelmük első felében, a tizenhatodik századig, kevés kivételtől eltekintve, a jószomszédi politika példás művelői
voltak.
A nacionalista történetírás idealizálta és propagandisztikus tálalásban
méltatta a középkori Magyarország nemzetiségi békéjét. Az ún. szentistváni birodalomnak, mely a többnyelvű állam erejét dicsérte, persze semmi
köze nem volt a modern nemzetiségi politikához. Tény azonban, hogy a
középkori Magyarországon magyarok és nem-magyarok békességben
éltek. Nem illúzió, vagy nacionalista hencegés hát ebben a tényben a középkori magyar államművészet erényét felismerni.
A középkori Magyarországon a magyarok békés együttélése a környező népekkel aránylag könnyű volt. A magyarok akkor még kényelmes
többségben voltak többnyelvű államukban; vezető szerepüket a nemmagyarok nem vonták kétségbe. És sem magyarok, sem nem-magyarok
modern értelemben vett nemzeti érzelmeket akkor még nem ismertek.
A tragikus fordulat egyrészt a magyarok államhatalmi helyzetében,
másreszt a magyarságnak a dunai népekhez való viszonyában – a török
invázió következménye volt.
A tizenhetedik század végén a magyarság felszabadul a török hódoltság alól és Habsburg uralom alá kerül. S azóta szomszédi konfliktusokkal
terhes tényezők nyomják rá bélyegüket a magyar történelemre; az egyik
az állami függetlenség visszanyeréséért vívott küzdelem, a másik a katasztrofálisan megcsappant számú magyarság összeütközése a többi dunai
nép nemzeti törekvéseivel.
A huszadik század elejéig a magyarság a Habsburg birodalom tagjaként küzd új problémáival. A Habsburg birodalom úgy a magyarok mint a
birodalom többi számos népe számára paradox történelmi jelenség. Elnyomó volt abban az értelemben, hogy szembe állt a modern kor nemzeti
és társadalmi eszméivel. Ám ugyanakkor oltalmazó szerepe is volt: a kö427

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 3. számában.
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zép- és kelet-európai hatalmi összecsapások színhelyén védelmet nyújtott
az állami és nemzeti fejlődésükben elmaradott kisebb népeknek.
A magyarok nagy többségükben nem tartoztak azok közé, akik méltányolták a Habsburg birodalom oltalmazó szerepét. Megittasulván a nyugati eredetű nemzeti eszméktől, inkább a nemzeti függetlenség bajnokaiként tűntek ki a Habsburg birodalom népei között. A küzdelem dicsőséget
szerzett a magyar névnek a korabeli világban. Ám a dunai népek szűkebb
családjában végzetesen elmérgesítette a magyarság viszonyát szomszédjaihoz.
Hogy a magyarok vegyesnemzetiségű történelmi államukat magukénak tekintették és magyarosítani akarták, ebben a modern nacionalizmus
szempontjából semmi különleges nem volt. Mégis: tekintetbe véve, hogy
a magyarság a tizenkilencedik században a lakosság felét sem tette ki, a
magyarosító politika a nacionalista kor egyik nagy dőreségének számíthat. Mentségül legföljebb az hozható fel, hogy a magyarok helyében valószínűleg minden más nép hasonló politikát űzött volna.
A huszadik század történelmi távlatából, miután a nacionalizmus még
forróbb lázában milliókat űztek ki otthonukból, a tizenkilencedik századi
magyarosító politika bűnei szinte eltörpülnek. Ez viszont nem vigasz arra
nézve, hogy a magyarosító politika minő kárt tett a magyarság és a dunai
szomszédnépek viszonyában.
Már a tizennyolcadik század végefelé kezdtek gyülekezni a dunai
nemzeti villongás tünetei. S a magyar nemzeti mozgalom kezdeti sikerei
jóidőre a dunai együttműködés sírját ásták meg. Széchenyi István előre
látta ezt. Kossuth Lajos csak a 48-as szabadságharc bukása után jött rá. A
nemzet Széchenyi intelmeit nem szívlelte meg. És Kossuth 49 utáni bölcsességét sem követte.
Kossuth emigrációjában konföderációs terveket dolgozott ki. S bár
ezek a magyar történelmi állam integritása tekintetében engedményre
nem hajlottak, Kossuth eszméi a modem dunai együttműködés becses
hagyományai között maradnak.
Kossuth konföderációs terveit sem akkor, sem később a magyarság
nem ismerte. Ha valamit, akkor a régi Habsburg-ellenességet értette meg
belőlük, nempedig a dunai együttműködés forradalmi újdonságát.
A szomszéd népek kebelében született federációs terveket a magyarság
még kevésbé ismerte; s ha hallott róluk, nem rokonszenvezett velük. A
tizenkilencedik század közepén a legelőrelátóbb tervező a cseh Frantisek
Palacky volt, aki a Habsburg birodalomban a kisebb népek egyetlen el-
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képzelhető védelmezőjét látta a német és orosz nagyhatalmi törekvések
ellenében.
Palacky terve a monarchia federalizálására – és annyi más terv, amely
a Habsburg birodalmat közé-európai egyesült államok formájában képzelte megreformálandónak – mind hiábavaló álmodozásnak bizonyult.
A valóságot a 67=es osztrák-magyar kiegyezés szabta meg. A kiegyezés építői, Deák Ferenc és Eötvös József még a magyarság újonnan szerzett jogát az uralkodásra türelemmel párosították; a békiilékenység szellemében írták meg híres nemzetiségi törvényüket. De a következő nemzedék, amely Tisza Kálmánnal került uralomra, már a hevesvérű nacionalizmus szelleméhen a magyarosító politikában lelte örömét,
A kiegyezéskori Magyarországon a dunai együttműködés eszméinek
nem volt talaja. A magyarosító politikában nemcsak a régi uralkodó kaszt,
hanem az újonnan megmagyarosodott polgárság is kivette részét. A tizenkilencedik századi magyarosítás olyan amerikai méretű siker, amiért a
nemzet a huszadik században súlyos árat fizet.
A magyarosító politika kezdetén főleg Mocsáry Lajos emeli fel tiltakozó szavát. Az emigrációból Kossuth Lajos vázolja fel a katasztrófát, ami a
magyarságra vár. A századforduló táján Jászi Oszkár száll szembe a nemzeti közvéleménnyel: Széchenyi István, Eötvös József türelmes szellemét
idézi; és modernebb, radikálisabb formában feleleveníti Kossuth dunai
konföderációs terveit.
Jászi programjában a társadalmi demokratizálódás egybefonódik a dunai népek együttműködésével. „Keleti Svájcnak” szeretné látni Magyarországot. A megreformált, modernizált, federalizált Habsburg birodalom
Jászi látomásában Középeurópai Egyesült Államokká válik, lépcsőfokként az Európai Egyesült Államok még merészebb elképzelése felé.
A világháború katasztrófája más irányba tereli Európát és a dunai népeket. A békeszerződések a nemzeti önrendelkezési elv nevében súlyos
büntetést mérnek a történelmi Magyarországra, mert nemzeti állam akart
lenni – és még inkább azért, hogy ezt az ambícióját Németországra támaszkodva próbálta elérni.
Az összeomlás tragikus hónapjaiban Károlyi Mihály és Jászi Oszkár
kísérlete hiúsul meg, hogy a nemzeti egyenjogúság nevében demokratikus
dunai békét teremtsenek. A rövidéletű kommunista forradalom kísérlete a
dunavölgyi együttműködésre szintén megbukik.
A békeszerződések egymással versengő nemzeti államokra bontják fel
az osztrák-magyar monarchiát. Régi nemzeti sérelmek kiküszöbölése új
nemzeti sérelmeket szül. S a független nemzeti államok két háború közti
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korában a dunai népek együttműködése számára az előfeltételek nem
lesznek jobbak, mint voltak a háborúelőtti kiegyezési korban.
A kisantantba tömörült Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia propagandája a reakciós magyar uralkodó osztályt okolta a dunai bajokért. A
Horthy-korszak Magyarországa pedig a szentistváni eszme illúzióiba menekült és hallani sem akart dunai együttműködésről, amíg nem revideálják az ország határait.
Amerikai emigrációjából Jászi Oszkár a húszas években a dunai
együttműködés előfeltételeit így fogalmazza meg:
„Csak Magyarország mélyreható demokratizálásával, valamint a demokratizált Magyarország és az új államok közti lojális és meghitt kapcsolattal teremthető meg Közép-Európában olyan légkör, amely orvosolhatja a jelen legsúlyosabb bajait és utat nyithat a nemzeti szuverénitás
dogmájából a demokratikus konföderáció felé.”
És odahaza, mint gyakran történelmünkben, a költő beszél a nemzet
nevében, vágyáról a társadalmi megújhodásra, reményeiről a dunai népek
békéjére. József Attila, a második világháború katasztrófája felé rohanó
harmincas évek közepén, ezeket a híres sorokat költi a Dunánál múltról,
jelenről és jövendőről:
A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vívtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.
A vágy, hogy a dunai népek hazájában rendezzük végre közös dolgainkat, a második világháború után keserű csalódásban végződött.
A dunai népek háborúalatti viselkedése között nem volt oly éles a különbség, amilyennek a háború dunai győztesei feltűntették. Igaz, a magyarok számláján több volt, mint a többiekén. De félő, hogy a dunai együttműködésre akkor sem köszöntenek szebb napok, ha a magyarok szerencsésebben kerülnek ki a háborúból.
A háború kezdetén divatnak örvendő tervezgetés a közép-európai federációról már jóval a háború vége előtt másfajta béketerveknek adta át a
helyet. A németgyűlöletben izzó szlávok egyideig még együttműködtek
legyőzött ellenségeik, köztük a magyarok ellen. De a nácinémet hatalom
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alól felszabaduló Közép- és Kelet-Európában nemsokára egyetlen szempont érvényesült: a szovjetorosz érdek.
Sztálin kurtán végzett még a Szovjettel együttműködést kereső TitoDimitrov kelet-európai federációs tervekkel is. Ami nem jelenti azt, hogy
a dunai együttműködés útjában kizárólag Sztálin személye állt. Magukat
az új dunai rezsimeket sem érdekelte, hogy rendezzék végre békésen a
magyarokkal közös dolgaikat.
A békekonferencián csak nyugati segítséggel sikerült megakadályozni
a csehszlovákiai magyarok kiűzését, de a trianoninál valamivel igazságosabb magyar-román határt még nyugati támogatással sem sikerült kieszközölnie a budapesti koalíciós kormány békedelegációjának. A Magyarország területi büntetésében érdekelt régi három kisantant szövetségeshez
most negyediknek a Szovjetunió társult; s a Szovjet kétszáz milliós nagyhatalom létére sem restellte, hogy a kis Magyarország kárára százezer
magyarral gyarapítsa magát az Ukrajnába bekebelezett Kárpátalján.
A kommunista béke jónéhány magyar idealista számára volt keserves
meglepetés, hiszen ők az első világháború óta hittek a marxista-leninista
nemzetiségi politika felsőbbrendűségében. És az első világháború után a
kommunisták igazságérzete a bonyolult közép- és kelet-európai nemzetiségi kérdések tekintetében elméletileg valóban toronymagasságban állt
minden más ítélet fölött.
A Komintern háború utáni kongresszusai csak úgy zengtek a nemzeti
igazság követeléseitől. A kommunisták tudták, hogy a nemzeti igazságtalanság ugyanúgy aláaknázza a társadalmat, mint a gazdasági igazságtalanság. Propagandájuk célja a burzsoá-kapitalista társadalmak felrobbantása
volt. Nem csoda hát, hogy oly éles szemük volt a nemzeti méltánytalanságok kiismerésére.
Különösen 1924-ben, a Komintern ötödik kongresszusa foglalkozott
kimerítően a párizsi békeszerződések kritikájával a nemzeti igazság
szempontjából. A legtöbb megértést a kommunisták a német népet ért
sérelmek iránt tanúsították – lévén akkor még erős a reménységük, hogy
Németországban a nemzeti elégedetlenség szításával társadalmi forradalmat robbantanak ki. De a kommunisták dunai helyzet-elemzését is a nemzeti igazság tüze hevíti.
A kongresszus határozatai arra buzdítják a közép-európai és balkáni
kommunista pártokat, hogy mindenütt az elnyomott nemzetiségek nemzeti forradalmi mozgalmai élére álljanak. Fenntartás nélkül elismerik a
nemzeti önrendelkezési jogokat, beleértve az elszakadást.
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Az elvi kijelentéseken kívül, a magyarok sérelmes helyzetét konkréten
két Komintern határozat érintette. Az egyik nemzeti önrendelkezést követelt a romániai, csehszlovákiai és jugoszláviai magyarságnak, beleértve az
elszakadás jogát; a másik Erdély függetlensége mellett szállt síkra.
Mily messze estek azóta a kommunista almák az ötödik Kominternkongresszus nemzeti igazságot hirdető' fájától!
Húsz évvel később a Szovjetunió nemcsak jóváhagyta az egykor burzsoá-imperialistának bélyegzett béke összes rendelkezését; területi
hóditásaival és a vetélkedő népek egymás ellen heccelésével szinte új
rekordot állított fel az imperializmus történetében.
Csak mikor hatalmát Közép- és Kelet-Európában biztosnak érezte, szólalt fel a Szovjet a marxista-leninista nemzetiségi politika mellett. Ennek
volt köszönhető, hogy Csehszlovákiában visszaállították a magyar kisebbség jogait. Ennél még messzebbmenően, Erdélyben Autonóm Magyar Tartomány létesült -- az első ilyen intézmény a modern dunai nacionalista küzdelmek történetében. És Jugoszlávia dicséretére legyen mondva: ott már előbb, a federális alkotmány jóvoltából, a magyar kisebbség
helyzete jobb volt, mint másutt – bár a magyarság teljes federális autonómiát ott sem kapott.
A kommunisták büszkesége, hogy – ellentétben a „burzsoánacionalista” rezsimekkel – az ő kormányzatuk alatt nincsen nemzeti elnyomás. Nem kicsinyeljük le, sőt örömmel regisztráljuk a kommunizmus
ellenszenvét a nemzeti elnyomás minden fajtájával szemben. Ám, sajnálatos módon, az emberi gyarlóság szabálya alól a kommunizmus sem kivétel. Elmélet és gyakorlat között a kommunisták világában is űrök
tátonganak. Csakhát – ellentétben a burzsoá demokráciák világával – a
kommunistáknál az ilyesmiről vagy nem illik, vagy felsőbb parancsra
nem szabad beszélni.
A hallgatás nem megoldás. Magyarok nagy számban élnek a Magyarországgal szomszédos dunai országokban. Több mint fél-fél millió
CsehSzlovákiában és Jugoszláviában; s több mint másfél millió Romániában. Hogy elméleti fogadkozásaik ellenére, a kommunisták megfosztják
a magyarokat nemzeti önrendelkezési joguktól, ezen nem csodálkozunk.
Határokról nem érdemes többé beszélni. Nem hisszük, hogy a nacionalizmus korában igazságos határrendezés lehetséges.
Ám igenis érdemes és kell beszélni arról, hogy a nemzeti elnyomás,
amit ma annyi magyar szenved, nemcsak magyar kérdés, hanem a dunai
népek közös ügye.
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A múlt katasztrófái ékesen bizonyítják, hogy a dunai népek egymás
rovására, egymás kárára nem boldogulhatnak. Az egymás elnyomásával
szerzett előnyökért, előbb-utóbb, súlyos árat kell fizetniök.
A nacionalizmus, mint annyiszor a múltban, megint kétélű kard a dunai népek kezében: egyrészt kivívhatják vele függetlenségüket; másrészt
egymás ellen fordíthatják. A nemrég nemzetileg függetlenné vált Romániában kitört magyarüldözés aggasztó és elrettentő példája annak, amire
utalunk.
A helyzet ma olyan, hogy a dunai kommunisták kevés erőfeszítéssel
békésen elnyerhetik függetlenségüket a szovjet párthatalomtól. De a dunai
népek együttműködésén múlik, hogy függetlenségüket igazivá és tartóssá
tegyék. Tragikus lenne, ha ezt a közelgő történelmi alkalmat elszalasztanák.
Az európai hatalmi helyzet ma váratlanul megint kedvezni kezd a dunai népeknek – csaknem úgy, mint az első világháború után. Mint akkor,
most megint a kelet-európai kisebb népek övezetében a függetlenség ritka
alkalma kínálkozik: keleten az orosz hatalom visszakozni látszik, nyugaton a német hatalom nem fenyeget.
Az első világháború után – az orosz és német hatalom átmeneti bénasága idején – a burzsoá nacionalisták kicsinyes önzései és nagyzási mániái hiúsították meg a dunai kibékülést. Vajon a kommunista nacionalisták a
most születő történelmi alkalommal okosabban fognak bánni?
Az emigrációból ma sem küldhető jobb tanács és szebb üzenet a dunai
népeknek, mint amilyet Kossuth küldött száz évvel ezelőtt:
„Egység, egyetértés, testvériség magyar, szláv és román között! Íme ez
az én legforróbb vágyam, legőszintébb tanácsom! Íme egy mosolygó jövő
valamennyiek számára!”
És magyar részről zengőbb nyelven senki sem hívhatja a dunai népeket
az együttműködésre, mint Ady Endre híres magyar jakobinusok dalával:
Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz
Végül egy erős akarat?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad.
Hiszen gyalázatunk, keservünk
már ezer év óta rokon.
Méri nem találkozunk süvöltve
Az eszme-barrikádokon?
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SZENTE IMRE
Le a bürokráciával 428
A legrövidebb út
„Le a bürokráciával” – Ez a jelmondat fejlécként olvasható a hazai sajtótermékek egy meglehetősen állandó, sokszor számról-számra visszatérő
rovata fölött. De megtalálható ugyanebben a fogalmazásban és alkalmazásban a Szovjetunió és a többi népi demokrácia újságjaiban is; a kínai
sajtóról nincsenek értesüléseim. A rovat legtöbbször az olvasók leveleit
tartalmazza, de gyakran a lap valamelyik munkatársának írását. Stílusa és
színvonala így a lehető legváltozatosabb: a tények keresetlen, sokszor
ügyetlen előadásától a jól kikerekített, megborsozott szatíráig terjed. Ez
utóbbiak felbátorítják aztán a laikus olvasó-beírókat is, akik közt egyébként is igen sok jó tollú akad, úgyhogy a rovat elolvasása majdnem mindig szórakoztató, sőt nem ritkán irodalmi élvezet.
Bizonyára sokan írnak a rovatba olyanok, akik „írói hírre” vágynak s
nyomtatásban akarják látni a nevüket. Kétségtelen azonban, hogy a rovatot másfajta szükséglet hívta életre s táplálja naponta új anyaggal. A beírók és az olvasók többsége nem külső, formai szempontokra figyel elsősorban, hanem az írások tartalmára. Ez ugyanis maga az élet, legalábbis
„egy darab élet”, mint a Bajazzók Prológusa énekli. S nem is „boldog,
szabad életünk”, egy letűnt kor rosszemlékű ízetlensége, hanem bajok és
panaszok, amelyek természetesen mindenütt és minden időben bőségesen
előfordulnak s mihelyst tehetik, megnyilatkozást keresnek és – természetesen – orvoslást.
A nyugati újságok olvasó-leveleinek nagy része is olyan tartalmú,
hogy nyugodtan föléjük lehetne írni a „Le a bürokráciával!” jelmondatot.
Az sem ritka eset idekint sem, hogy valamely közös kínra vagy egyéni
sérelemre éppen egy olvasó-levél figyelmezteti az illetékeseket s egyben
megsürgeti a kedvező elintézést. A sajtó nyilvánossága félelmes fegyver a
homályt kedvelő lomhaság, tehetetlenség, rosszakarat ellen. Azt meg éppen a saját tapasztalatomból tudom, hogy a szerkesztők nem közölnek
minden panaszt, hanem mintegy megválogatják őket. Mindenütt vannak
„népszerütlen” panaszok, sőt népszerűtlen panaszosok is. Vagy csak éppen időszerűtlenek. Joggal feltehetjük például, hogy a pesti Ludas Matyi
minden számának utolsó oldalán a kezét sajnálkozva kitáró figura, mely a
428

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 3. számában.
1255

nem közölhető írásokról adott hírt (addig, míg a szerkesztőség fel nem
fedezte, hogy némelyeknek még az is gyönyörűség, ha itt láthatják nyomtatva a nevüket), sok „időszerűtlen” támadást hárított el a „bürokráciától”.
Elképzelhető persze az is, hogy időszerű panaszok is kiszorulnak helyszűke miatt. A panaszok túlságos elszaporodása a sajtóban nem is egészséges jelenség; arra mutat, hogy valóban erős a bürokrácia, hogy a hivatott szervek rosszul végzik munkájukat s így sokakat kényszerítenek a
„szolgálati út” megkerülésére. Az a tény, hogy a beírás sokszor sikerrel
jár, amit a lap persze diadalmasan közölni szokott egy későbbi számban,
újabb panaszosokat bátorít fel, hogy ehhez a „deus ex machina”-hoz forduljanak, kétségbeesésből vagy ravaszságból, ehhez a „legrövidebb úthoz”. Elképzelhető az a szélsőséges helyzet, hogy a „hivatal” nem hajlandó – esetleg nem is ér rá – egyéb ügyek intézésére, csak azokéra, amelyek
ilyen nagy hangon követelnek figyelmet maguknak. Igaz, hogy idővel
csak kényelmetlenné válnak az egyre sűrűbben eső tűszúrások, de mint
Kafka Perének félelmetes és utálatos igazságszolgáltatási hálózata, úgy
marad lényegében sebezhetetlen és változatlan a bürokrácia rendszere is,
mert könnyen kárpótolja magát más területeken azokért az apró vereségekért, amelyeket a nyilvánosság reflektorfényétől, ill. fényében szenved.
Így, ha csak egyéb segítséget nem kap, a sajtó az olvasók mégoly buzgó
és tömeges részvételével sem mérhet halálos csapást a bürokráciára. A
harc hasznosságát azonban nem vonhatjuk kétségbe. Leszámítva az elintézett eseteket – ezek száma és nagyságrendje, sajnos, nem ad különösebb
okot optimizmusra – fontos mint „biztosító szelep”: ezen át sistereg ki
civilizált és ellenőrizhető formák közt a felgyülemlő elégedetlenség. Sőt,
legtöbbször humoros formák közt, a humor szinte kötelező, különösen
egy vicclapban, mint amilyen a Ludas. „Ridendo dicere verum” – a keserű kifakadás a játékszabályok megsértése volna. De fegyver is a humor:
C'est le ridicule qui tue – így a bürokrácia elleni sajtóharc olyan társadalmi tudatot teremt, amely előtt naponta lepleződik le nevetségesnek s egyben alkalmatlannak a különben megdönthetetlen bürokrácia.
Mi a bürokrácia?
A „Le a bürokráciával!” jelmondata alatt a panaszoknak olyan tarka sokfélesége zsúfolódik, hogy azokban igazan nehéz más közös jegyet felfedezni. mint az elégedetlenséget. Mivel? Ha elfogadjuk a címben rejlő érvelést: a bürokráciával, akkor ennek a szónak a legkülönbözőbb jelentéseket kell kölcsönöznünk. Egy fedőszóval van tehát dolgunk, úgy is
mondhatnánk, hogy fedező szóval: a jelmondat az újság szamara fedezek,
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a beíró számára védelem, hisz a bürokrácia elleni harc a legvonalasabb
jelszavak egyike.
Az Értelmező Szótár a „bürokrácia” szóra négy kimerítő magyarázatot
közöl, ezek közül három elé a „rosszalló” minősítést teszi. Mivel a sajtó
nyilván éppen ezek ellen folytat küzdelmet, érdemesnek tartjuk idézni
ezeket az értelmezéseket.
1. „A hivatali szervek károsan túltengő hatalma, uralkodó szerepe, és
ennek egészségtelen hatása az államgépezet működésére; hivatal(nok)uralom.”
2. „(valamely hivatalban, intézményben, szervezetben) olyan igazgatási rendszer, amelyben az ügyintézők vagy irányítók vélt kiváltságos helyzetükbe gőgösen elzárkózva, lélektelenül, a külsőségekhez, a törvénynek
csak betűihez ragaszkodva, az élettől idegenül és a nép igényéitől elszakadva intézik az ügyeket”.
3. „Az ebből a szellemből eredő, a hivatali formaságokhoz mereven
ragaszkodó, gépies, kicsinyeskedő, hosszadalmas es nehézkes ügyintézési, igazgatási módszer, hivatali szellem; bürokratizmus.”
Azok a jegyek, amelyeket az Ért.Sz. itt is felsorol, valóban megtalálhatók abban a bürokráciában, amely ellen a sajtó és az olvasók vállvetve
küzdenek. Erről bárkit meggyőzhet a beirt panaszok tanulmányozása.
Másrészt azonban, ugyancsak a beírások alapján, új vonásokkal is gazdagíthatjuk a bürokráciáról való ismereteinket. A leglényegesebbeket már
most megemlítjük, mielőtt az átvizsgált anyag ismertetéséhez fognánk.
Sok panaszból arra a következtetésre juthatunk, hogy az ügyintézők
kiváltságos helyzete nem mindig csak „vélt"; továbbá, hogy elzárkózásuk
nem annyira gőgből fakad, hanem inkább kényelmességből, nemtörődömségből. A „törvény betűihez való ragaszkodás” sem áll mindig: a visszaélők sokszor a betűhöz sem ragaszkodnak, s ilyenkor a panaszos éppen a
törvény betűjének erejével követelheti igazságát. A „hosszadalmasság és
a „nehézkesség” valóban nagyon sok okot ad a panaszra, azonban ezek
mégis csak külső, okozati jelenségek; mögülük kilátszanak az igazi okok:
a hozzánemértés, főleg pedig a rosszindulat, a „hivatal packázásának ez
az örök emberi indítéka, amely olyannyira nem „gépies”, hogy mindig tud
valami meglepetéssel szolgálni, s nem felőrli áldozatai, hanem ide-oda
pofozza.
Mindebből az következik, hogy a „bürokráciát” itt kissé tágabban,
gazdagabban, főleg emberi tényezőkkel gazdagabban kell értelmeznünk,
mint ahogy azt egyébként értelmezni szokás. Vagy pedig azt kell elfogadnunk, hogy az, ami ellen kicsiben és nagyban, egyenkint és összességük1257

ben a rovat cikkecskéi küzdenek, az tulajdonképpen nem mindig a bürokrácia, hanem valami más. Hogy mi, azt most nem feladatunk eldönteni.
A „Ludas”
A Budapesten hetenkint megjelenő Ludas Matyi című vicclap számait
néztem át, az 1965-ös év második felének egész termését, figyelve a lap
harcát a „bürokrácia” ellen. Nem mulasztom el azonban az alkalmat, hogy
ne tegyek előbb néhány általános megjegyzést a lap egész anyagára, mielőtt tárgyamra térnék.
A Ludas nem tartozik a legjobb, de nem is a legrosszabb vicclapok közé. A „Krokodil”-t például magasan felülmúlja. A pestiek általában szeretik, de még a külföldön élő magyarok többségének is kedvesebb az
idegennyelvű vicclapoknál. Tudvalevő, hogy más népek viccein sokkal
nehezebb nevetni, mint bánatukon sírni. A Ludas importál humort keletről
is, nyugatról is, de csak a magyar gyomornak emészthetőt s meg kell adni: legtöbbször jót.
Sajnos, nem tartalmazza a pesti „népköltészet” legkiválóbb gyöngyszemeit, amelyeket csak az élőszó terjeszt, de vajon megőriz-e? Ezek politikai vagy erkölcsrendészeti okokból nem láthatnak nyomdafestéket,
külföldre látogató hazai barátoktól azonban ízes és kiadós kóstolót kaphat
belőlük az ember. Kívánatos volna, hogy valaki foglalkozzék lejegyzésükkel es megmentse őket az utókornak, hiszen a vicc sokkal veszendőbb
portéka, mint mondjuk a dal vagy a közmondás.
A „disznó vicceket” ártatlanabb pikantéria pótolja, főleg a rajzolók
remekelnek az európai vicclapokban ma már divatjamúlttá váló félig vagy
egészen meztelen hullámvonalas nőkkel. A rajzos viccek közül jobbak
azok, amelyek a „pesti pali” családi életének, hétköznapjainak apróbbnagyobb viszontagságairól, főleg a kócos és egyre kócosabb gyerkőcök és
„tizenévesek” nevelésének bonyodalmairól szólnak. Az üzemi és hivatali
viccek kissé sematikusak: lazsáló, lopkodó, fusizó munkásokról, furkáló,
kiszállások alkalmával állampénzen dőzsölő, a főnök előtt meghunyászkodó hivatalnokokról, basáskodó, titkárnő-szeretőt tartó főnökökről adnak
hírt. A falusi viccek helyzet- és népismerete nem nagyobb, mint a századvégi népszínműveké, az ezekből áradó tájékozatlanságot, sematizmust és
kényszeredettséget csak a politikai viccek szorgalmi feladatainak unalma
múlja felül. Mondanunk sem kell talán, hogy egy fia karikatúra sem látható a haza és a párt nagyjairól; a „jót vagy semmit” – alternatívájából még
nyilván az utóbbi az elviselhetőbb: legalább megússza az ember a régebben kötelezően bemutatott kifogástalanul öltözött, jóságos, tanítóbácsis
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mosolyt sugárzó atya-képeket. Ezek helyett megismerkedhet a hazai olvasó egy bizonyos külföldi államférfiú nagy orrával, egy másiknak malacképével és szivarjával, egy harmadiknak cowboy-kalapjával és pisztolyaival. Az aláírt szövegek abszolút vonalasak és a legszigorúbb békeharc
jegyében állnak; ezen a téren nincs helye a viccnek. Szerepel továbbá –
méghozzá gyakran – az amerikai katona, főleg futva, betört fejjel és mezítlábasán. Az orosz katona viszont sehogy sem szerepel. A kínai sem.
Nyugati „orientációra” következtessünk ebből?
Mivel egy a politika, annak bel- és külválfaja egyaránt, a viccnek és a
szatírának ez az Aristophanes óta kiapadhatatlanul bugyogó forrása, szinte teljesen elesik, jogos a kérdés: miből él egyáltalában a Ludas? Nos, a
felelet: az anomáliákból, vagyis éppen a „bürokrácia” elleni harcból.
Ezekről szólnak a szatírák, a krokik, a rajzos viccek jó része s hát maga a
szóbanforgó rovat, a „Le a bürokráciával!”, amely egyetlen számban sokszor háromszor is felbukkan a bosszantónál bosszantóbb s a kacagtatónál
kacagtatóbb elemek ismertetésével, olyanféle hangulatot árasztva, mint
Móricz: Hét krajcárja. Például, hogy valaki egész nap futkosott üzletrőlüzletre, tűvé tette Budát és Pestet „guri-guri”-ért, hogy felszerelhesse függönyét. Este aztán a megpukkadás helyett inkább leült és megírta esetét a
Ludasnak.
A hiánycikk
A levelet a Ludas a „Le a bürokráciával!”-rovatban közölte. Sejtjük-e
már, micsoda tág és tágítható fogalom ez a bürokrácia, amelybe még a
guri-guri, illetve annak hiánya is belefér? De ott van annak a gyomrában
plusz s így a boltokban mínusz előjellel a guri-gurin kívül a gyűszű is, a
13 cm-es magnó-orsó, a 150 cm-es roletta, a 122 mm-es kályhalyukfedő,
az amatőr-rádiókhoz való banánhüvely, tömítőgumi a vízcsaphoz, a kávéfőzőhöz, a lakat, a férfiesernyő, a lemezjátszóhoz való mikrótű, a fűzőgépkapocs, a szivarszipka, a ...; de nem sorolom tovább a többé-kevésbé
alkalmi „hiánycikkeket”, a felsoroltak mindegyikéről külön levél olvasható az átnézett Ludasokban. A panaszoknak mintegy 05%-a a hiánycikk
miatt esik.
„A hiánycikk mint olyan” című kitűnő szatíra írója „tudományosan”
vizsgálja a jelenség okait s megállapítja, hogy a hiánycikk „előadódhat
anélkül, hogy termelési szektorainkban akár a legcsekélyebb hiba is kimutatható volna”. Viszont arra az eredményre jutott, hogy „a hiánycikkeknek egyedül a fogyasztóközönség az oka, amely egyszerűen felvásárolja azokat”. Majd így folytatja: „Sajnos, fogyasztó közönségünk nagy
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része még mindig kispolgári felfogású individualista egyedekből áll, akik
minden előképzettség nélkül, pusztán pénzzel a zsebükben ötletszerűen és
egyéni ízlésüktől vezettetve eszközük vásárlásaikat, mit sem törődve a
termelési mutatók jelzéseivel.” (dec. 2.).
De tréfán kívül: az még csak érthető, hogy nehezen vagy egyáltalán
nem kapni pótalkatrészt a külföldről beküldött kocsikhoz, porszívókhoz,
magnókhoz; még az is érthető, hogy valami speciális méret átmenetileg
kifogy (bár az már gyanús, hogy ez rendszeresen olyankor történik, ha a
vásárló leszállított áron juthat mondjuk egy lemezjátszóhoz, de hozzávaló
mikrótűt már csak a szerviztől kap négyszeres áron a munkadíjjal együtt),
de az már jogos csodálkozást kelthet, hogy például nem lehet kapni lakatot, mint a „Budapest, a lakatban város” című írás tanúsítja. „Már hat hónapja nem láttam lakatot” – mondja az elárusítónő a „kedves vevő”-nek”,
aki így lelkesedik: „Lehet, hogy elfogult vagyok szülővárosommal, de
tetszett nekem a dolog. Nem gyártanak lakatot, nyilván azért, mert nem
kell senkinek. Lovas, de becsületes nemzet vagyunk. Mi nem lopunk,
nem kívánjuk a másét, tehát mit és ki elől lakatoljunk le micsodát?”
Egyébként tény az, hogy minden van az országban, csak meg kell találni. Egy beírás a Ludasba sokszor segít: hasznos tippeket kap a bajbajutott vásárló. Pl. egy boltvezető Rákospalotáról betelefonált, hogy nála
kapható férfiesernyő. De különösen megindító a kávéfőző tulajdonosának
esete: az ország különböző részeiből kapott leleményesnél leleményesebb
tanácsokat (pl. hogy egy bizonyos dunsztosüveg gumija éppen alkalmas
arra a kávéfőzőre tömítőnek), sőt a Danuvia-gyár néhány darab gumit is
küldött neki.
A gyárak raktárai egyébként is sok mindent rejtenek. Radványi Barna
áttanulmányozta a Technika című folyóirat októberi számában (nyolc
lepedő nagyságú oldalon) a különféle állami vállalatok eladásra kínált
elfekvő készleteit: „...borítékot nemcsak a papírboltokban lehet kapni,
hanem a Magyar Optikai Műveknél is ... Cipőkellékeket a konzervgyárban kell keresni (a kecskemétiek tetemes mennyiségű faszeget és orrvasat
kínálnak eladásra) ... Az Állami Építőipari Vállalat raktári zúgai egy teljes
oldalon tárulkoznak elénk, olyan kuriózumokat kínálgatva, mint
motorossapka, haskötő, napszemüveg, hallapát, süteményhordó doboz”.
Az egyik vállalat 4 db anyacsavart hirdet 4,80 Ft-ért. Ö megvenné –
mondja az író –, el is kellne otthon, de csak közület veheti meg. „Lesz-e
vajon széles e hazában olyan állami vállalat vagy szövetkezet, amelynek
éppen négy darab kell ilyen típuséi ellenanyából? Mert ha több kell, akkor
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ennyivel semmit sem érnek, ha pedig kevesebb, mondjuk három, mit csináljanak a fennmaradó eggyel? Hirdessék meg ők is elfekvő készletként?”
A selejt
A panaszleveleknek másik tizenöt százaléka arról számol be, hogy a vásárolt vagy csináltatott áru a használat folyamán, sokszor már az első napon
vagy héten, lelepleződött mint selejtes készítmény. Az még csak apróbb
bosszúság, hogy a „fehér” felírású cipőpasztás tubusból feketét lehet kinyomni, vagy az, hogy egy doboz Fecskében nyolc cigarettán lóg, kettőről teljesen hiányzik a filter; hogy egy másik cigarettából ismeretlen eredetű, bombaszilánkra emlékeztető fémdarab hull ki; vagy az, hogy a gumikutyák nem akarnak sípolni. Nagyobb bosszúság, mert kárt okoz, a
nem vízálló festék különféle tárgyakon (játék-víziállatokon, selyemmel
bevont ruha-akasztókon, mosószertubusokon) vagy a színes szappanban;
megfogja a fehérneműt. Igazi kálváriát kap azonban a nyakába az, aki
valamely „garanciális” (divatos pesti szó) árut vett és az bizonyul selejtnek. Visszaviszi, reklamál. Elismerik a hibát, megjavítják, esetleg kicserélik. Újra csak nem jó. Megint visszaviszi, stb, stb. Közben lejár a jótállás,
s többé már nem javítják ki, nem cserélik ki, mert a garanciális időt az
első s nem a legutóbbi selejttől számítják. Így járt valaki, aki méretre
„szuper-nylon” inget csináltatott, egy másik, aki vietnámi ezüstkarkötőt
vásárolt, egy harmadik, aki 34-es női félcipőt (a javítások során 32-essé
változott), egy negyedik, akinek szép, új székeiben lazultak meg az eresztékek, továbbá többen, akik tölthető akkumulátort vásároltak: ez először
dudorodni kezdett, majd robbant. Hogy milyen összefüggés lehet pl. egy
romlott konzerv és a bürokrácia között, arra nézve idézzük a következő
beírást: „Lecsót vettem a boltban. Romlott volt. A boltvezető: Az ön által
vásárolt főzelék valóban romlott. – A központ: A panaszolt főzelékféle
nem volt megfelelő. – A főközpont: A szóvátett áruféleség valóban meghibásodott. – Tanulság: A hangnem udvariasabb lett, viszont az a lecsó
romlott maradt.” (júl. 8)
Az udvariasság odáig „fajulhat”, hogy a vásárlót a gyártó cég már előre figyelmezteti, az áru bizonyos várható elváltozásaira. Egy csokoládédobozból a következő levél hullott ki: „Szíves tudomásul! A gyártmányon
esetleg képződő szürkés réteg a dús vaj tartalomnak tudható be, mely
azonban az áruk minőségére a legcsekélyebb befolyással sincsen. Magyar
Édesipar.” – Hát nem édes? (szept. 23) A hiánycikk és a selejt a gyáripar
és a tágabb értelemben vett kereskedelem, valamint a tervgazdálkodás
magasságaiból az áruházak és boltok közvetítésével jut el a közönséghez:
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érthető tehát, hogy sok panasz irányul ez elosztó szervek ellen. A közvetlen érintkezés nyomán ezen a szinten játszódnak le a felgyülemlő feszültségek kisülései. Ha a boltokhoz hozzávesszük a szolgáltatási ipart (borbély, fürdők, vendéglők stb.), valamint a közlekedést (vonat, busz, villamos, taxi), akkor körülbelül felsoroltuk azokat a felületeket – a szorosabb
értelemben vett „hivatalos helyeket” nem számítva –, amelyek mentén a
közönség súrlódik a „bürokráciával”. Érthető, hogy a bürokráciának ebben a nemében az emberi tényező jóval fontosabb szerepet játszik, mint
az eddig tárgyaltakban.
Vevő és eladó, kiszolgált és kiszolgáló között mindig volt és mindig is
lesz érdekellentét, ok a kölcsönös neheztelésre. Ezek csak ott simulnak el,
ott nem lépnek fel nyíltan, ahol egy erősebb érdek: a haszon, a nyereség
rábírja az eladót, a kiszolgálót az alkalmazkodásra. Ezt fejezi ki az a kapitalista jelmondat, hogy „a vevőnek mindig igaza van”. Ha a vevőért való
versengést kikapcsoljuk a játékból, akkor a jelmondat is átalakul: „Pukkadjon meg a kedvesvevő!”
Ez a mondat valóban elhangzott Pesten egy áruházban, amikor egy
elégedetlen vásárló a panaszkönyvet kérte. A „kedvesvevő” megszólítás a
hiányzó érdekek pótlására időről-időre mesterségesen indított „udvariassági mozgalom” egy megkövesedett terméke; fenti alkalmazása egyben a
mozgalom sikerének mutatója.
A panaszok java része éppen az udvariatlan és nemtörődöm kiszolgálásnak szól. Egy Keravil-boltban csak úgy foghegyről beszéltek egy vásárlóval, pedig 1400 Ft-os porszívót vett: „Áramszünet van, nem lehet
kipróbálni.” – Holott csak a szomszédba kellett átlépni: ott volt áram. Egy
másik Ktsz-boltból szinte kidobják a felet porszívójával együtt, amit javításra hozott: „Ebédszünet van, nem vesszük át.” A pincér is ebédszünetet
tart, míg a vendégek éhesen várnak az asztaloknál. Egy Váci-utcai „fodrászkombinát”-ban a manikűrös lány olvas s rá se hederít az angol vendégre, aki végül is hosszú körmökkel kénytelen távozni, A fityulás-bodros
kiszolgálólányok egymással traccsolnak, míg a vevő türelmetlenül topog
előttük. A borbély nem fertőtleníti a borotvát a két vendég között.
Ismétlődő panaszok kísérik a hamis mérést, rossz minőségű árú (felvágott-végek!) belecsempészését a vevő csomagjába, a kirakatok és a belül
kapható áru közti különbséget, főleg pedig a csomagolóanyag elspórolását
vagy kétszeres megfizettetését. Ha például dobozba mérik a szőlőt, a vevő
először megveszi a dobozt szőlőárban, de a boltos még külön is felszámítja a doboz árát. Hja, papírhiány van, bűn a vásárolt palack italt még külön
papírba is göngyölni. Egy ágyneműboltba pedig zacskót kell vinnie a ve1262

vőnek és saját kezével kell megraknia tollal, akármeddig tollászkodik is
utána. Budán nem veszik vissza a pesti tejesüvegeket és megfordítva.
A barátságtalan bánásmód alól a külföldi vendég sincs kivéve, s ez bizonyos igazságérzékre (ha nem is jó üzleti érzékre) vall. Említettük a
körmös angol esetét. Egy müncheni házaspár pedig a késő esti órákban
különjáratot rendelt a tihanyi kompon, meg is kapta 105-Ft-ért. A komp
azonban addig várt, míg meg nem telt s a komposok viteldíjat szedtek a
lobbi utastól is. – A külföldi megszokta, hogy diafilmekkel megrakodva
távozzék egy művészeti kiállításról; Pesten erről le kell mondania.
Nem részletezzük a villamossal és a busszal kapcsolatos panaszokat:
hogy a vezetők nem szeretnek megállni a feltételes megállóknál; hogy a
kalauz elcsengeti a kocsit a futó utas orra előtt; hogy lassúak, hogy túlzsúfoltak. Azok a vonatok is, különösen a munkásjáratok; bizonyos vonalakon mindennapos élvezet a lépcsőn utazás.
Ezek mellett hajlandó kicsibe venni az ember a taxi-megrendelők boszszúságait: hogy 15-20 percig hiába telefonálnak, senki sem veszi fel a
rendelést; hogy éjjel mindenütt van taxi, csak ott nincs, ahol szükség volna rá, mert a sofőrt megbüntetik, ha üresen hajt vissza a forgalmas gócokra.
Vegyes bosszúságok
A játékboltban nincs babaruha; az áruházakban alig van választék, holott
fenn tündököl a jelmondat; „Könnyű a választás, mert nagy a választék!”
– A beíró változtatást javasol: „Könnyű a választás, mert alig van választék!” – így logikusabb is, igazabb is lenne. Valaki beír, hogy október 23án aug. 13-ai lapot adtak el neki egy kioszkban; egy másik, hogy a Fradi
volt telefonszámát kapta meg újonnan beszerelt telefonjához, s azóta éjjel-nappal fogadhatja a külföldről is érkező gratulációkat a nyert s a részvét-nyilatkozatokat a vesztett Fradi-meccsek után. Sokan teszik szóvá a
piszkot, szemetet, az elhanyagolt és sáros útszakaszokat, az itt-ott éktelenkedő romos épületeket. Egy „antik” utcai vécélejárat van pl. a higanygőzlámpás Szent István körúton, egy romház, amely körül évek óta hol
építik, hol lebontják az állványzatot, a Nemzeti Bank mögött. Budán a
Köztisztasági Hivatal raktáraitól ötven lépésnyire óriási szeméttelep bűzölög az alacsony cserjés védelme alatt. A Dunakorzón utcai focisták veszélyeztetik a sétálók fejét. (Ezt azóta orvosolták– legalábbis megígérték az
orvoslást.) Valaki egy hibás utcai tábla kicserélését kéri, mert nem tudja,
hol is lakik tulajdonképpen. (Kicserélték.)
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Vannak igazi „aj-de-blőd” esetek is, a tulajdonképpeni bürokrácia iskolapéldái. A keszthelyi postatakarék felszólít egy pesti lakost, hogy
„költségkímélés végett” személyesen vegyen fel a keszthelyi pénztárnál
4,90 Ft kamatot. – Valaki a veszprémi szállodától rendel távirati úton egy
két- és egy egyágyas szobát; a válasz is távirati: „A kért megoszlásban
szobát biztosítani nem tudunk.” Erre egy háromszobásat kér: a válasz
ugyanaz, így sohasem tudja meg, milyen megoszlásban is lehetne szobát
kapni Veszprémben. – A Dunántúli Napló következő hirdetése is méltó
csodálkozást váltott ki az olvasókból: „A Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat rovar- és rágcsálóirtási munkák végzésére érettségivel
rendelkező férfi munkaerőt alkalmaz – 35 éves korig”. – A
balatonszéplaki postának szállást adó állami házat eladták egy magánszemélynek, s ezzel megszűnt a posta Széplakon. Miért nem adják el a
ferihegyi repülőteret is? – kérdezi a beíró. – Egy orvos özvegye meg úgy
járt, hogy – miután már három éven át zavartalanul kapta nyugdiját elhunyt férje után – a szórakozott hivatalnok egyszer el találta hagyni a -né
végződést a postautalványról, s a levélhordó, bár személyesen ismerte az
asszonyt és a körülményeket, ezúttal minden áron a „doktor úrnak” akarta
átadni a pénzt. Be kellett utaznia a központba az ügy tisztázására.
Ezek az esetek, mint észrevehettük, főleg vidéken történtek; van is
bennük valami kedvesen provinciális, valami a cári szent-Oroszországból.
A vidék egyébként csak ritkán hallatja hangját a bürokrácia elleni küzdelemben, egyrészt talán azért, mert a kisebb központok lapjaihoz fordulhat
s csak kevesen igénylik az országos nyilvánosságot. De másrészt azt gyanítjuk, hogy kevesebben is panaszkodnak vidéken, legalábbis nem olyan
bátran és hangosan, mint a pesti polgár, aki százezrekkel osztja ugyanazokat és nincs mit félnie a helyi kiskirályoktól.
Néhány vidéki panaszt felsorolunk még mutatóba. Csanyteleken – írják
december közepén – nincs és januárig nem is lesz fedezet a lovak megpatkolására; Gyöngyösön feltört a víz a lucaszéke gyanánt épülő víztároló
mellett s percenkint 800 liter ömlik el hiába; Dombóváron két roggyant
ház közé ultramodern szálló épülget s egyben süllyedget is már; Kaposváron a dévai vár módjára szökőkút épül: már többször lebontották és új
tervek szerint újrakezdték; Móron hat éve épül, de csak nem akar megépülni a kultúrház stb, stb. De ugorjunk csak vissza Pestre, ott mozgalmasabb az élet.
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A „szaki”
Rég a múlté már a sematikus portré a Munkásról: áll szögletesen és tagbaszakadtan, fenyegető pörölyére támaszkodva, acélos tekintetét a jövőbe
fúrva. A munkás azóta elvesztette nagy kezdőbetűjét és emberközelbe
került. Egyben differenciálódott: többé már lehetetlen egyetlen portréval
jellemezni. Vagy ha mégis megkísérelnék, például a Ludas rajzólóinak s
szatirikusainak típusalkotó tevékenysége nyomán, egészen más figura
állna előttünk: kötényes, micisapkás, kefebajszos, ravaszkásan hunyorgó
szemű, meghatározhatatlan korú, de mindig lassú, megfontolt mozgású
férfiú, kezében szerszámosláda: ez a „szaki”. A szaki ügyeskedő, fusizó,
egy kis mellékest összekalapáló munkás, vagyis ugyanaz a jelenség városban, ami a háztájizó téesz-paraszt vidéken. Mint ez, a szaki sem virágzott a „személyi kultusz” korában. De nem található meg a kapitalizmusban sem, mert ott döntenie kell: a gyárat választja-e vagy az önálló kisvállalkozást. A szaki legjellemzőbb tulajdonsága a kétlakiság, ezt a legkülönbözőbb keverési arányokban valósítja meg. Szinte minden árnyalat
megtalálható a két szélső eset: a csak gyárból, illetve a Ktsz-ből élő munkás és a maszek kisvállalkozó között. E szélső esetek képviselői tulajdonképpen már nem szakik, a maszek sem az: ő már színt vallott, s a
konkurrencia nehéz útját választotta.
A beírások nem fukarkodnak a maszek dicséretével. Egy-egy sikertelen vásárlókörútnak, a sokszor udvariatlan elutasítások sorozatának végén
gyakran lép fel mentőangyalként egy kályhalyuk-fedőket áruló néni, egy
porszívót javító kisöreg valami lomokkal túlzsúfolt, düledező hátsóudvari
műhelykében.
A szaki azonban nem vallott színt: ingázik a lehetőségek között. Nem
rúgta el magát a gyártól, a Ktsz-től, mely egyrészt a fixet, másrészt a fusizáshoz nélkülözhetetlen anyagot, szerszámot biztosítja neki. Esténkint
hívásra be-becsönget egy-egy lakásba, ahol a vízvezetéket, a padlót, a
kályhát, a rádiót s egyebet kell megjavítani. A munka gyors és eredményes, a munkadíj a legváltozatosabb, megegyezés szerint, sokszor bizony
elég borsos.
Az adott társadalmi keretek között a szaki helyzete a demoralizáltság
bizonyos jegyeit viseli magán. Viszonya esti munkájához s alkalmi munkáltatójához nem egészen törvényes: megcsalja vele nappali munkáját és
munkáltatóját. Ha ez az utóbbi a gyár, vagyis az állam, ritkán esik botrány
a csalás miatt. Kirívóbb esetekben persze lesújt az igazságszolgáltatás, de
ezt inkább természeti csapásnak vagy az ügyetlenség következményének
veszik ott, ahol csáki szalmája a közös és az államvagyon. A rabomobil s
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a csíkos öltöny (gyakori vicctéma!) inkább az anyagbeszerzőt, a főkönyvelőt, az építési vállalkozót fenyegeti: az ő kezükön csúszhatnak el százezrek, milliók.
Hogy a kétbalkezes vagy korrupt vezetés hogyan zülleszti vagy teszi
fásulttá a munkásokat, arra ismertetjük a következő – megtörtént vagy
csak tipizált (ez nem mindig eldönthető, sajnos) – eseteket a Ludasból.
A júl. 15-i számban egy kroki arról számol be, hogy a gyárban és
körűle „holt lelkek” ődöngenek keserves semmittevésben, akiket
Csicsikovjuk, a művezető azért hívott életre a semmiből, hogy feltüntethesse nevüket a fizetési- és a túlóra-listákon.
Egy másik az okt. 28-i számban arról szól, milyen lehetőségeket nyújt
egy kútfúró vállalatnak ill. a munkát végző brigádnak egy községi artézi
kút fúrása. A történet váza: Az előzetes szakértői vélemény szerint víz
lesz kb 70-80 méter mélységben. A községi tanács biztonság okából 130
méterre köt szerződést a Kútfúró Vállalattal. A brigád kiszáll, előre nyalva a száját, hogy „ráfúrás”, szóval „prémcsi” lesz lehetséges. Le is fúrnak
130 méterig, ahol persze nem találnak vizet. Tovább kell fúrni, újabb
pénz kell. A megyétől kiutalnak százezret; az emberek újra ráfúrnak száz
métert. Végül vizsgálat: a szakértők rájönnek a turpisságra, meg is találjak a vizet 80 méteren. A brigád ugyan kénytelen visszaadni a százezer
egy részét, de a prémium meglett, a Vállalat pedig éppen ezzel a
ráfurással teljesítette a tervét.
Az okt. 14-i számból: A főgyártó vállalat leszállít egy olajtartályt, de
az nem fér be a pinceajtón. A szerelő alvállalkozók megjelennek, szétfűrészelniük, a pincében újra összehegesztik. Kérdés: nem lett volna-e okosabb a lemezeket leszállítani és csak a pincében összehegeszteni? – De
akkor elmaradt volna a nyomáspróba – felelik a főgyártók, mit sem törődve a sántikáló logikával. Mert így most vagy nyomáspróba nélkül helyezik üzembe a tartályt, vagy a pincében vetik alá újból nyomáspróbának
– de azt először is megtehették volna. „Egye fene! Több is veszett Mohácsnál! Az a lényeg, hogy ismét egészben lesz az olajtartály. Dupla munkával, dupla költséggel. Kis ország vagyunk, de jól élünk, és bőven van
pénze a mi kis népgazdaságunknak ...”
Ezekben a szatírákban az ország panaszkodik; térjünk rá ezek után a
magánpanaszokra, melyek a közönséggel közvetlenül érintkező vállalatok
és a házhoz küldött szakik működését kísérik.
Mert elképzelhető-e, hogy a kedveszegett „holt lélek”, a korrumpált
kútfúró vagy az „egyefené”-re nevelt olajtartály szerelő egyszeriben buzgó, udvarias és becsületes iparossá válik, mihelyt a magán-ügyféllel kerül
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érintkezésbe mint tüzelőszállító, tatarozó vagy szerelő? Nem az történik-e
inkább, ami várható s ami a beírásokból kiderül, hogy a prémcsivadászból
borravalóvadász s a pénztelen ügyfelet félvállról kezelő „bürokrata” lesz?
Ilyen vonatkozásban a szaki rengeteg idejébe és energiájába kerül a
fővárosi lakosnak. Egy szatíra szerint (aug. 12.) kb. 24 szabad napot –
szóval egész évi szabadságát – ki kell vennie apródonkint s otthon maradnia, hogy fogadhassa a Tűkert, a gázosokat, a különféle szerelőket és
felülvizsgálókat, a kéményseprőt, a házkezelőséget stb.
Ha ebben írói túlzást gyaníthatnánk is, a következő történeteknek már
a fele sem tréfa:
(Szept. 9.) Valaki gázfűtéses kályhát akar építeni. Beszerzi a szükséges
okmányokat: hatósági orvosi bizonyítványt megrendült egészségi állapotáról, mely indokolttá teszi a gázfűtés bevezetését (!), engedélyeket a
Kéményseprő Vállalattól, a Gázművektől, a Ker. Tanács Építési Osztályától. Értesítik: maradjon otthon, jön a bizottság. Jönnek is heten (!), átvizsgálják a lakást, az okmányokat; minden rendben van. – Erre megkísérlik
lebeszélni az ügyfelet: robbanásveszéllyel, rémtörténetekkel és az Építésügyi Minisztérium állítólagos tilalmával érvelnek. Mikor az ügyfél okmányaira hivatkozik, „a bizottság kitárja mind a tizennégy karját” és eltávozik. Mint később kiderül, sem a rémmesék sem a tilalom nem volt egyéb
kitalálásnál.
(Okt. 7.) Ez az eset egy vadonatúj Lehel-hűtőszekrénnyel kapcsolatos,
amelynek „apróbb” hibái voltak: „motorja kísértetiesen zörgött ...
hőszabályozó gombja a kezemben maradt ... az ajtaja nem nyílt”. Egy
telefon a szerviznek s kezdődött a móka. Négy ízben kellett otthon tartózkodnia a szerelők fogadására. A szekrényt kétszer szállították el javításra.
Az átvételi elismervényre mindig ráírták, hogy „sérült”, önbiztosítás végett. Mikor a fél ez ellen tiltakozott és a szomszédasszonyt akarta tanúul
hívni, „elsötétült tekintettel” közölték, hogy akkor inkább el se viszik.
„Rimánkodásra fogtam a dolgot. Félóra múlva szívük meglágyult és vitték és mondták, hogy a hét vége felé és a jövő hét elején tartózkodjam
otthon” stb, stb.
Igazi pesti történetet találtam az aug. 12-i számban. Tatarozás van a
házban (tudjuk, nagy megpróbáltatás, nem csak Pesten). Egy minden hájjal megkent szaki felajánlja az egyik lakónak, hogy jó borravaló fejében
kicseréli a vécélehúzó alumínium láncát rézláncra. („Nem mondom, a
boltban nem lehet kapni rézláncot, de nálam véletlenül van.”) A fél belemegy a cserébe („Az ember ne vesszen össze a dolgozókkal.”) – Másnap
a szomszéd kicsit méltatlankodva, de a „magasabb erők” akaratában
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megnyugodva meséli, hogy náluk egy szaki – természetesen ugyanaz –
előző nap munkaidő után leszerelte a rézláncot, és „egy vacak alumíniumot” tett a helyébe, merthogy tatarozáskor mindennek meg kell újulnia.
(„Ami egyszer ki van adva, azt mi megadjuk a kedves lakóknak, mert az
jár.”)
Befejezés helyett
No, hiszen sok mindent lehetne még említeni: a pesti ember örömmel és
ízesen panaszkodik. Itt ebben az unalmas városkában, ahol élek, ahol
nyolc hónapos a tél, az embernek még panaszkodni sincs kedve. Mivel a
„bennszülöttek” nem panaszkodnak, lassan-lassan a délről felszármazott
is leszokik tagjainak és gondolatainak hevesebb mozdulatairól. Pedig
minden különösebb erőlködés nélkül össze tudnék írni egy jó csokorra
valót csak az aprajából annak, ami bánt, amin változtatnék, ha módomban
állna. De hol vagyok én a pesti ember optimizmusától? Ö bizonyára hisz
abban, hogy változtathat a dolgokon, különben minek írna róluk? Azért is
írtam össze panaszait itt külföldön összesűrítve, mintegy hólabdává gyúrva, hogy innen vágjam a fejéhez a honi bürokráciának. Talán elszégyelli
magát, ha megtudja, hogy már a világ szájára került.
Azt írtam az elején, hogy a sok panasz és a sajtó túlzott igénybevétele
a bürokrácia elleni harcban a bürokrácia erejéről tanúskodik. De miért ne
lehetne éppen megfordítva: miért ne lehetne ez éppen a bürokrácia gyengülésének a jele?
Eszembe jut a Ludas egyik észrevétele okt. 7-ről: mikor a legyek tömegesen hullani kezdenek, akkor jelennek meg a buszokon, villamosokon
a plakátok, melyek a légy irtására szólítják fel a közönséget. A beíró így
elmélkedik erről a jelenségről: „Érthető..., hogy sietve – mielőtt a legyek
végképp kipusztulnának – kiragasztják a plakátokat, s nehogy azok feleslegessé válva a selejtbe kerüljenek, nem kímélnek sem munkabért, sem
ragasztót, sem a plakatirozáshoz szükséges egyebeket”. Rosszmájúan
hozzáteszi még: „Ha jól ismerem legújabb gazdasági irányelveinket, ezt
nevezik takarékosságnak.” – De ez csak javíthatatlan pesti akadékoskodás. Mert világos, hogy a fődolog mégiscsak az, hogy a legyek, így vagy
úgy, de pusztulnak.
Ugyanígy, ha a sok „kiplakátolás”, szellőztetés annak a jele, hogy halódik már a „bürokrácia”, akkor a fene bánja a tintát, papírt és a nyomdai
költségeket.
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Mindamellett sietek ennek az írásnak a beküldésével, mert ez már „be
volt tervezve”, s azt már mégsem szeretném, ha nem jelenne meg még a
bürokrácia kimúlása előtt.
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ALBERT PÁL
Az Ördög Konyhája 429
Mándy Iván: A locsolókocsi; Magvető, Budapest, 1965; 290 lap és Az
Ördög Konyhája; Magvető, Budapest, 1965; 354 lap.
Mándy Ivánnak a budapesti Magvető Könyvkiadónál majdnem egyidőben
jelent meg Az Ördög Konyhája című gyűjteményes elbeszéléskötete s egy
ifjúsági regénye, A locsolókocsi, amelynek vidám rajzokkal díszített borítólapján a kiadó külön is feltűnteti: „12 éven felülieknek”. Mándy, ha
életrajzírója szavának hinni lehet, írói pályáját ifjúsági könyvvel kezdte, a
nehéz években szintén ide, az „igazi”, a „nagy” irodalom határterületére
szorult, s még nem is olyan régen a műfajt újabb két pompás kis művel, a
Csutak és a szürke lovai, meg a Csutak a mikrofon előtt-tel gazdagította.
A locsolókocsi azonban, amely csak utolsó harmadában száll le a műfaj
konvenciói közé, nemcsak felnőtteknek is szóló olvasmány – mint az ún.
„ifjúsági irodalom” remekei, a Huckleberry Finntől a Pál utcai fiúkig –,
hanem szoros kapcsolatban áll az utóbbi évek „komoly” termését tartalmazó novelláskötettel is. Az Ördög Konyhája huszonhét elbeszélésének
mintegy fele gyerekekről, serdülőkről szól; a Mándy prózájában bizonyos
szempontból újdonságnak számító címadó ciklus kamasz hősei alig egykét évvel idősebbek A locsolókocsi általános iskolásainál; a Fiú a téren
című novella főszereplője, Totyi mintha csak a regényből lépett volna ki;
egy írás pedig, az Üres osztály című elégikus betét, amelyben Mándy
szemléletére oly jellemző módon, a hely szelleme, a genius loci: az elhagyott tanterem tárgyai, a kopott, agyonfaragott iskolapadok szólalnak
meg, hogy az örök visszatérés, a mitikus ismétlődés bánatos tanulságát
mondják fel, majdnem azonos szöveggel szerepel mindkét kötetben. De a
két könyv – s általában Mándy felnőtteknek és gyerekeknek szóló műveinek – kapcsolata a felületi egyezéseknél, a névrokonságoknál mélyebb;
egyik műfaj termékei a másikat kiegészítik és magyarázzák. Botcsinálta
ifjúsági írók könyveinek hősei gügyögő vagy felnőtteket utánzó gyerekek.
Mándynal éppen fordított a helyzet: regényeinek, elbeszéléseinek örök
kamasz-korban megrekedt szereplőit a gyermekpszichológia segítségével
lehet megérteni; s a „komoly” művek szerkezetét, formai fogásait talán
még tisztábban lehet kiolvasni ezekből a korántsem igénytelen, de leve-
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Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 3. számában.
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gősebb s majdhogynem természetesebb könyvekből, amelyeket írójuk
ártatlan vagy nagyonis ravasz olvasóknak szánt.
A locsolókocsi szereplői – egy pesti általános iskola VII/b. osztályának
tanulói: a „nagy” Omasics Gábor, a jeles diák, aki a tanárokkal együtt
osztályoz saját kis noteszébe, a köpcös-kedves Totyi, a felvágott nyelvű
Král Bori, az örökké labdázó Beke-nővérek, az álomszuszék Pomogács
Béla, a kelletlen Fein Judit és a többiek – igazi mai gyerekek: „politechnikai” versenyen vesznek részt, Bébét utánozva fésülködnek, s „sztárfotókat” cserélgetnek, három Lualdit adva egy Monica Vittiért. De a megannyi hiteles részlet, jószemű korfestő meglátás nem feledtethetik, hogy
ezek a mai kamaszok mennyire örök Mándy-figurák is. A felnőttek világának farkastörvényeit, az illúziók elvesztésének keserű leckéjét még
csak tanulgatják, de valójában már ők is reménytelenül magányosak: szülőktől, tanároktól értetlenül, távol élnek, s igazán csak akkor boldogok, ha
a városon átszáguldó legendás locsolókocsi vezetője maga mellé emeli
őket az ülésre. A zárkózott, álmodozó, sebzett lelkű „bálvány”, a „nagy”
Omasics időnként már az előző regény, A pálya szélén botladozó Csempe-Pempéjére emlékeztet. A pszichológiai állapot leírása árulkodó: Mándy figuráinak alapvető magatartását műfajtól függetlenül könyvről könyvre ugyanúgy jellemzi: a tudatmezőbe betörő jelenségre, a vágy kikezdhetetlen célpontjára nála mindig zavart körmozgás a válasz, a mozzanatos
akcióra gyakorító, időtlen kitérés, halogatás. A kamasz-szerelmet felébresztő Král Bori – a kísértő, az elérhetetlen, a tárgytalan ábrándozásból
riasztó személy – mindig váratlanul bukkan elő; Omasics viszont zavart
köröket von a tintatartó körül, bánatában három kört fut a téren, a lánykéréssel megbízott Totyi pedig egyre csak kering Bori körül a nélkül, hogy
megtudnánk, mennyi időre van szüksége a centrifugális erő legyőzésére.
A locsolókocsi tanulságos Mándy képzeletének egyéb állandó elemeit
illetően is. A magányosan, ólomlábbal keringő hősök bolygómozgásukból vízszintesen, a valóság síkján nem tudnak kitörni; a ritka,
felszabadult pillanatot csak akkor érik meg, ha a nehézségi erőt győzik le,
s a levegőbe vagy a képzelet világába emelkednek. A kamasz hősök,
akárcsak a józsefvárosi „lumpenproletárok”, a film mákonyán élnek, a
titokzatos locsolókocsi érkezését várják vagy tekintetükkel a levegőben
szálló labdát követik.
Fabulya, a mihaszna költő labdázva tűnt el a Károlyi-kert sarkán,
Csempe-Pempe élete egyetlen értelmét a futballban találta meg; Omasics,
hogy szégyenét feledje, a téren magasra rúgja a labdát, Totyi pedig – egy
ionescó-i groteszk, költői jelenetben – léggömbbel állít be Král
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Boriékhoz. Mándy Világának, Budapest pittoreszk negyedeinek teljes
felmérésére szintén csak ez a mitikus, felszabadító út kínálkozik. A
locsolókocsi hőse, Totyi a várost, a Mándy-s színtereket kétszer járja végig: egyszer a labdázó lányokat követve – utcákon, tereken át vezetett a
labda útja egyszer meg a csodás járműn, sustorgó vízesésben repülve a
házak között. A mitikus utazás ősi epikus elem; a regényben szereplő
„etiológiai” történettel, a Trisztán-monda humoros átköltésével (a szerelmi küldetésben járó Totyi trisztáni sóhajokkal átkozza esküjét: Jaj,
Omasics, meddig kell még, hogy képviseljelek? Meddig? Nem tetszik neked véletlenül valaki más?) Mándy hosszabb lélegzetű, cselekményesebb
írásainak állandó vonására utal: a nagyepika hagyományos elemeinek
mintegy másodfokú, egyszerre ironikus és költői felhasználására, az irodalmi idézetek és a közvetlen valóságból vett kollázsok játékosan komoly
váltogatására.
Mándy másik könyve Az Ördög Konyhája vitathatatlanul kitűnő
könyv, a tavalyi termés egyik legjelentősebb alkotása, amely Mándy helyét, bár felesleges a rangsorolás, végképp a mai novellairodalom élén
jelöli ki. A ciklusokra osztott kötet, amelyben a régi témák mellett újabbak, modernebbek is megjelennek, érett író műve, aki eszközeit, stílusát
az észrevétlen tökéletességig fejlesztette. A színhelyek legtöbbször a régi
Mándy-díszleteket idézik, melyeket egy nem régen tett nyilatkozatában
így foglalt össze az író: Utcák, terek, padok, kapualjak, tűzfalak, pocsolyák. Ezekben sűrűsödik mindaz, amit emberekről el tudok mondani.
Ezekhez kapcsolódnak az élményeim. Különben sem eseményeket írok,
hanem légkört, belső ábrázolást. A telerajzolt házfalakból, nyirkos lépcsőházakból, külvárosi mozikból, a grundokról, a „ködös, nyúlós csöndből” árusok, bódésok, önromboló borbélyok, áldozatnak született pincérlányok, megnemértett gyerekek, lecsúszott focisták lépnek elő, hogy történetükben életre keljenek, mint hajdan Krúdynál és legújabban Moldovánál, az Árusok Terének, a régi vagy időtlen Józsefvárosnak és
Franzstadtnak legendái. Az „időtlen” novellákban évszám nem olvasható,
a kort csak itt-ott jelzi egy-egy asztalon felejtett „Pesti Hírlap"– vagy
„Tolnai Világlapja”-szám. Az írásoknak legalább fele azonban a jelenben
játszódik: sárga zakós, piros mellényes, csikófrizurás fiúk támaszkodnak
bennük a Wúrlitzer-gépekre, „lófarkú Madonnák” dúdolják a „marihuána
csa-csa-csá”-t, a „Jezabel”-t, a „rock-and-roll”-számokat, a szülők „gomba-Közért”-be járnak bevásárolni és Picassót emlegetik megbotránkozva,
kisiparosok reménykednek, hogy visszakapják működési engedélyüket, s
egyhelyütt még egy tíz évvel ezelőtt jogtalanul elhurcolt mérnökről is szó
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esik, akiért vezető állásban lévő sógora sem mert kiállni. Mándynak sokszor vetik szemére, hogy a jelen nem érdekli; nos, Az Ördög Konyhájából
többet lehet megtudni a mai fiatalokról, a nemzedék-váltás gondjairól,
mint az igen gyér szociológiai tanulmányokból; s a lakáshiányról, az emberi kapcsolatokat megkeserítő társbérletről is jobban tájékoztatnak a Vera-novellák, a Lány az uszodából vagy a Hangverseny után című elbeszélések, mint a kerületi lakóhivatal statisztikái. A kritika tartozik annyival
Mándynak, hogy elismerje: kereső lámpáját nemcsak a legendás múltra
fordítja; ha hagyják, közvetlenebb témákon keresztül is tud szólni a mának. Az igazsághoz persze az is hozzá tartozik, hogy mint minden kialakult szemlélettel, érett stílussal rendelkező író, lámpájának szénrúdját
érzékenységével táplálja, s múltra-jelenre hasonló fényt vet: itt is, ott is az
elviselhetetlent, a szorongatót, a kínost igyekszik megnevezni, s még a
megnevezésnél is inkább a sorok között, a tétova mozdulatokkal, a lassan
felszakadó szavakat elválasztó, végtelennek tűnő hallgatással, a csenddel
érzékeltetni.
Időtlen vagy mai hősei közt ezért is nincs nagy különbség: az Árusok
Terének bódésai éppen olyan megalázottak, sebzetten sóvárgók és magányosak, mint Totyi, a filmgyárból eltanácsolt kisfiú, az öregedő tanárnő, a
földalattin ismeretlen útitársával néma párbeszédet folytató elhagyott feleség, a mindenkivel kedves és mindenkitől kihasznált pincérnő, Borika
vagy a filmeseknek segítő kellékeslány, aki egy háztömb kíváncsi lakóinak kiszolgáltatva valóságos lelki erőszakot szenved el, hogy végül a hideg kényszer jelkép-erdeje zárja örök börtönbe: Tejesüvegek vették körül.
Fehér csuklyás tejesüvegek gyűrűje. Alámerültek, aztán megint felemelkedtek, de el nem mozdultak mellőle. A kínos valóság, a sebző szó, a
szemrehányó tekintet, a számadásra kényszerítő önvizsgálat elől a régi ás
új hősök, mint megannyi Bováryné, az illúziók világába, a csodák tartományába menekül – a szőrösszívű árus zárás után tizenegy kiterített
futballdresszt nézeget nagy áhítattal, a Diákszerelem moziközönsége,
Mándyra oly jellemző ötlettel, szónál hatásosabb mákonyt, képet követel
– egészen addig, míg, mint az egyik legtökéletesebb novellában, a Konyhafalban, a burjánzó képzelet teremtette álom egyetlen valós részleten
újra szét nem foszlik.
Az elbeszélés-kötet utolsó, a Vera-novellákat tartalmazó címadó ciklusa látszólag különbözik Mándy termésének egészétől. A figyelmes olvasó
azonban hamar észreveheti, hogy a mai fiatalokról szóló, szellemes és
gyors-ritmusú, némileg Salinger-t idéző elbeszélés-fűzér szintén Mándy
belső világa törvényeinek engedelmeskedik; a felületi különbségekből
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pedig, akárcsak az ifjúsági regények esetében, olyan tényeket olvashat ki,
amelyek más írásokban kevésbé szembeötlően voltak jelen. Az Ördög
Konyhája ciklus alaphelyzete: szülők és gyerekek ellentéte. Az olvasó
előszőr azt gyaníthatná, csupán korjelenségről van szó, ám az itt harsányra hangszerelt témát nem kevesebb indulattal, elfojtott szenvedéllyel szinte az összes többi írás mélyén is fellelheti. A Mándy-hősökre az Apa árnyéka nehezedik, s majd mindegyik panaszkodik az áruló Anyára is. A
Lélegzetvétel nélkül című elbeszélésben, amely akár egy régebbi könyv, a
Francia kulcs töredéke is lehetne, az apa csalja, kihasználja, sírba juttatja
az anyát, s lehetetlenné teszi fiát barátnője előtt. A Filmezés, kapualj
kellékeslánya anyjára neheztel, aki másodszorra nála jóval fiatalabb férfivel házasodott össze. A Lány az uszodából fiúja úgy él, akár egy elöregedett csecsemő apa és anya között, s maga a, mondjuk ki a bűvös közhelyet, erősen Oedipusz-komplexumos indítású novella, mint Mándynál
annyiszor, két fiatal történetén keresztül mindvégig gyermek és szülő
kapcsolatáról beszél. A lázadó gyerek vádaskodása itt még fojtott; a Borika vendégei felszolgálólánya azonban kíméletlenül gondolja: haljanak
meg az öregek; a Séta közben javítóintézetbe utalt Szabó Kálmánja pedig
apjára és anyjára is késsel támadt. Az Ördög Konyhája Mándy kötetében
egy belvárosi bár neve, de a cím jelképesen utalhatna a lélek mélyéről
felcsapó ördögi lángnyelvekre is. Veráék és Szabolcsék családjában serdűlők zsarnokoskodnak engedékeny, rémült szülőkön; a lakás alatt azonban pokolibb kazán dübög. Az események ugyan ártatlanok, néhány
puck-i csínytevésnél több nem történik, de a felszín mögött olyan nagy az
érzéki töltés, hogy a „csikófrizurás” kamaszok, „lófarkos” serdülőlányok
egy-egy pillanatra már-már faunokká, elszabadult bacchánsnőkké változnak át. Vera családjában a nemzedékek és a nemek harca folyik a függetlenségért, a boldogságért, az ösztönök jogáért; a beállító locsolók a lányára féltékény és nem is nagyon tiltakozó Anyát fergeteges (és ismét igen
ionescó-i) jelenetben elrabolják magukkal; az Apát – minden előző elnyomott hősért kárpótlásul – félreállítják, figyelemre sem méltatják.
Mándy könyveiben a szexuális elem általában rejtettebben, elfojtottabban
van csak jelen; férfi és nő kapcsolata nála inkább csak a gyengédség, a
megértés, az emberi érdeklődés szinonimája; eleve kisemmizett, örök
harmadik, legfeljebb „küldetéssel”, „képviselettel”, „felderítéssel” megbízott balek figurái, mint itt a Hintázók Csulija vagy a szemetesládába menekülő kiskorú költő, Zolika, maguk mondanak le; szerelmi életük hiánya
jobbára csak egy általánosabb, talán metafizikai hiány vetülete. Az Ördög
Konyhája arra figyelmeztet; Mándy alakjai kevésbé ártatlanok – vagy
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nagyonis köznapibban szerencsétlenek –, mint erre a szemérmes, szófukar
utalásokból következtethetnénk. A kötet utolsó mondatai Verára és vőlegényére utalnak; olyanok, mondja a krónikás, Gyurika, „a társbérlő”, mint
akiket sohase gyalázhat meg környezetük. Akadhatnak, akik a derűs kicsengésű tanulságnak társadalmi értelmet adnak. Meglehet, hogy igazuk
is van, bár Mándy bizonyára főleg a szülők árnya, a család kényszere ellen sikeresen lázadókat köszönti itt. Vajon kötete végére megváltozott
volna az író, hogy a megalázónak, az elesettek helyett ezentúl a győztesek
sorsát kísérje figyelemmel? De a tragédia ott van a Vera-noveIlákban is, s
a kínos érzés megnevezése is változatlan; csak a szerep cserélődött: a kamaszok lettek a zsarnokok, az alkalmazkodó, priápusi körtáncba berántott
szülők az áldozatok. S nem változott az utolsó írások hangvétele sem; a
végtelen szomorúság eddig az elhagyott, öregedő tárgyakból, a telerajzolt
falakból, roskatag házakból áradt, a nosztalgia most az elbeszélőbe, a tanúkba, a végképp felnőttnek tekintett társbérlőkbe, Gyurikába, Györgyikébe költözött. Azt mondod, hogy egy öregedő férfi irigységével nézem
őket? – írja Mándy ironikusan őszinte mottóként ciklusa élére. Világ és
írója kapcsolata most is csak elégikus: a visszahozhatatlan múlt nem távolibb, mint az elérhetetlen jövő.
Az Ördög Konyhája nemcsak Mándy témáinak változatosságát és mégis végtelen egységét bizonyítja, az író formai arzenálját is teljességében
mutatja be. Többször elmondták már, látásmódja, stílusa mit köszönhetett
a filmnek; nemrégiben maga is nyilatkozott tartozásáról: A film gyermekkorom óta izgatott. Látásmódja, sűrítésé, vágása, általában az eszközei.
Az, hogy zsupán néhány utalással érzékelteti olykor a lényeget is. Én jóformán többet köszönhetek a filmnek, mint az irodalomnak. A Filmezés,
kapualj című novellájának forgatás-technikai tanácsai saját írásaira is
érvényesek lehetnének, felvevőgép helyett kell csak tollat érteni: Rejtett
kamerával kell felvenni a filmet, legalábbis az utcai jeleneteket. Hangok
lesznek benne, hangok meg arcok, de néha nem az beszél, akit látni lehet,
amikor például a kisfiú menekül, és mindenféle hangokat hall az utcán.
Vágásra, áttűnésre, párhuzamos cselekményvezetésre, egyidejűségre
számtalan példát idézhetnénk a kötetből; most legfeljebb csak arra utaljunk, a filmtől kölcsönzött technika milyen nagy mértékben segíti Mándyt
az idő-elmosásban. A modern európai prózairodalom két közismert, realizmusigényből vagy antinaturalista lázadásból táplálkozó törekvése a
kronológia felszámolása, az idő teresítése és a személyiség, a hagyományos regényfigura kiküszöbölése. Mándy, noha sokszorosan
intellektualisabb és tudatosabb, mint amilyennek talán látszani szeretne,
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nem elméleteket gyártó – mellesleg az egész magyar irodalomnak tetszés
szerint érdeme vagy fogyatékossága, a külföldi elismerést oly gyakran
akadályozó tényezője, hogy kísérleteit nem viszi radikálisan végig, s a
kísérletekből levonható vagy azokat előhívó ars poetica-kat is jobbára
csak az érzelmes publicisztika nyelvén fogalmazza meg –, s megáll az
egyébként korántsem féleredményt jelentő félúton: az időrend felborítása
helyett nála különös ritmusnak engedelmeskedő, általában végtelenül lelassuló vagy ritkábban, a Vera-novellákban, a Locsolókban, a Papírszalvétában hirtelen felgyorsuló, bohózatian megbolydult időfolyam található; a tudatos lélektani tevékenység pedig sajátos észlelésre korlátozódik;
az örök jelenben elő es a képzeletet állandó jelennek tekintő Mándy-hős
egykedvűen szemléli az idő múlását, de nem ismeri az órát, s a külvilág
jelenségeiből csak a részt, sohasem az egészt veszi észre. Tekintetüket a
szereplők általában befele fordítják, nem figyelnek, kínai fal választja el
őket környezetüktől; ha hozzájuk szólnak, mintha álomból ébrednének.
Ha valami tudatuk peremén feltűnik, csak elszigetelt jelenségként, nem
cselekmény-sor tagjaként tudják észlelni; csak a rámutatást, az azonosítást
ismerik, a kapcsolatot teremtő, folyamatot ábrázoló, változatos igeidőkkel
dolgozó mondat mindig nagy erőfeszítést követel tőlük. Jellegzetes nyelvi
magatartásuk: a tudatban felötlő jelenséget vagy annak feltűnő tulajdonságát először ragozatlan formában vetik ki magukból, a körülményekre is
utaló mondatban csak azután fejtik ki („Amerikai mogyoró – mondta a
kalauz. – Mindig amerikai mogyorót ettem a moziban.” „Záptojás–
mondta Omasics, ahogy kiöntötte a vizet. – Záptojás? – Olyan szaga
van.”, stb.) Az atomizált világban a rész fontosabb, mint az egész, a mozdulat, mint annak végrehajtója, a tulajdonság, mint az, amit jellemez. A
hősök pszichológiai sajátosságának persze nagy művészi haszna is van: az
észlelés mennél részlegesebb, annál erősebb, intenzitásban csak a látomás
múlja felül. Amíg a valóság általában elmosódó, ködös, a képzelet szinte
kézzel fogható, tárgyi: „Zöldbabfőzelék egy lábosban. Oly élesen látta,
mintha hirtelen eleje toltak volna. Azonnal visszatolta. Nem gondol erre,
legalábbis most nem. (...) Nem áshatja el magát. Visszatolta Vera arcát,
akárcsak az előbb a zölbabfőzeléket.” Vagy: „Könyökbe bukott, szürke
arc. Úgy feküdt azon az alacsony vaságyon a könyökére borulva. Aztán,
ahogy zenét meg éneket hallott, lassan fölemelte a fejét. Egy völgyet látott
vasútállomással, férfiakkal és nőkkel, akik a vonatot várták. Pádon ültek a
fák alatt, vagy a sínek mellett járkáltak és beszélgettek. Az egyik f é r f i a
botjával integetett. Ő pedig feltámaszkodott a könyökén, magához húzta a
völgyet, mint az asztal lapját, hogy most már közelebbről nézhesse.”
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Aki filmszerűséget emleget Mándy írásaival kapcsolatban, könnyen
hihetné, hogy a könyv lapjain szereplő kép azonos a vászonra vetítettel.
Az azonosítás ellen maga az író tiltakozik először: „Igaz, hogy filmszerűek az írásaim, de éppen ezért nehéz filmre transzponálni őket.” Mándy a
filmtől nem képi, hanem szerkesztési ihletet kapott: írásai központjában
valójában nyelvi elmélkedés áll. Ez az elmélkedés s a belőle következő
gyakorlat kettős, ellentétes előjelű pályát ír le. Mándy hősei számára a
nyelv a megértés akadályozója, ha nem éppen a megfélemlítés, az erőszak
eszköze; az áruló kifejezéssel küzdő alakjai nyelven inneni jelrendszerre,
közléssel felérő csendre vágynak. Kevés író és műveletlenségük, ösztönösségük ellenére is kevés figura él annyira fájdalmasan tudatában a
nyelvi rétegeződésnek, mint Mándy és alakjai. A kirekesztett, szóval lehengerelt vagy megnemértett szereplők a náluknál erősebbeket, határozottabbakat állandóan visszatérő fordulattal így jellemzik: akik mindig ilyeneket mondanak; a mai kamaszok, Vera és Szabolcs szülei pedig kétségbeesetten tanulják az új argó szavait, hogy ne szoruljanak végképp az élet
peremére. A társadalmi élet mindig két vagy több nyelv összecsapása, s
Mándy, míg vesztes alakjaival érez, tiltakozik a nyelvi megosztottság
ellen. A locsolókocsi egyik humoros mondatát – zivi meg zuhé, ilyen szavakat egy doliban nem lehet leírni – vehetnénk pusztán tréfás pedagógiai
tanácsnak, ha az író másutt is nem mondaná, hogy nem kedveli a tájnyelvet. A megosztott nyelvvel járó megosztott emberség sértheti Mándyban
az érzékény humanistát, az író azonban az értékek, hogy úgy mondjuk,
dialektikus megfordításával műveit mégis erre a rétegződésre, a rétegek
játékára építi fel. Írásain ellentétek finom váltakozása hullámzik végig:
groteszk elemekre szentimentálisak következnek, a képzelet tárgyszerűen,
a valóság elmosódottan jelentkezik, külvárosi részlet-realizmusban másodfokú jelrendszer, meghatottan-irónikusan idézett filmmitológia épül; s
a könyv lapjain így rakódnak egymásra a különböző nyelvi rétegek is, hol
egymást megkérdőjelezve, leleplezve, hol meg a kölcsönhatásból váratlanul eredeti, új értelemre kelve. A locsolókocsiban egyszerűen játszik az
író: holdvilágos szerelmi lírát, idegen légiós stílust, rádiós stílust, dolgozat-nyelvet parodizál. Az ördög Konyhájában bonyolultabb a helyzet: a
szereplők idéznek. Minden nyelvréteg más csoport tagjának szájában idézet; az idézet pedig sivár űrre, önhitetésre, tragikus mélységekre nyílik. A
Konyhafal című elbeszélésben egy lebombázott bérház udvarán játszó két
kisgyerek a felnőttektől ellesett fordulatokkal felépíti maga körül a lakók
hajdani eletet, a szájukban idézetként hangzó mondatok az élet értelmetlenségét, az ember elszigeteltségét, az öregség végtelen szomorúságát
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minden közvetlen ábrázolásnál szorongatóbban jelenítik meg. Mándy
magatartása a nyelvvel szemben tehát kettős: gyanakodó és mégis vakon
bizakodó, mint minden művészé, aki az irodalmat írásnak, nem másolásnak tekinti. Mivel a szó eleve kiszámíthatatlan és áruló, az író legjobban
teszi, ha enged csábításuknak, s hagyja hogy azok öntörvényűk, játékos
vonzásuk szerint rendeződjenek; legfeljebb, mint lombikja előtt a vegyész, azt lesi, mikor vessen véget a kísérletnek. Mándy a nyelvben készen kínálkozó hasonlatokat, képes kifejezést tetetett ártatlansággal szó
szerint, komolyan veszi, s mintha szűz füllel most hallotta volna először,
eljátszik többféle értelmezésük lehetőségével. Ex nihilo nihil, mondja az
ókori tanítás; de szóból, vallja – talán maga sem hinné: Mallarméval
együtt – Mándy, teremhet még valóság. A locsolókocsi diákjainak hat
megadott szóból – s mellesleg hat igazán Mándy-s kifejezésből: tér, kánikula, eső, pad, kapu. alj, utca – kell dolgozatot írni; s az ún. „ifjúsági regényt” megint a lehető legkomolyabban kell venni: Omasics és Totyi gyerekes párbeszédét a felnőtt író sem hazudtolná meg: Hat szóból sokat ki
lehet hozni. Igaz, nem mindegy, hogy milyen hat szóból. – Nem mindegy.
– Úgy nézett Omasicsra, mint aki most megadja azt a hat szót, amiből
mindent a világon meg lehet írni. Az Ördög Konyhájában két kitűnő elbeszélés is példázza a szó, az írás teremtő hatalmat: a Konyhafalban a felvázolt díszletből bontakozik ki a történet, hogy a díszlet egyik elemén, egy
rozsdás vízcsapon zuhanjon vissza a néma valóságba; a Nevek a falon
pedig, amely teresített idejével, önmagába forduló terével akar Borges
vagy Robbe-Grillet egy-egy kísérletére emlékeztethet, feliratból életre
kelő történeten át vezet vissza a szóig, a feliratig.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Varjúk a toronyórán 430
Csathó Kálmán: Írótársak között; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1965, 384 l.
Egy író saját javára fordíthat akármit, haszonnal kiszolgálja őt akármilyen
érzés, bármilyen későn. A rosszmájúság is. Csathó Kálmán harminc esztendeig Tóth Imre, Ambrus Zoltán és Hevesi Sándor oldalán a Nemzeti
Színház rendezője volt. Közben országos népszerűséget szerzett magának
az író. Barátja, Móricz Zsigmond, akivel együtt diákoskodott a debreceni
kollégiumban egyszer–kétszer hívta a Nyugathoz, ő azonban kitartott a
napos oldalon, a viszonylag jól fizető Singer és Wolfner cégnél. Megmaradt a középosztály mulattatójának. Többre futotta volna tehetségéből,
eszéből, abból a civilizáltan gonoszkodó szeme sarkából. Otthona is erről
árulkodott. ízléses, finom holmijai voltak, szebben lakott, mint olvasói,
nem gyűjtött horgolt térítőkét csikóbőrös kulacsok alá. Hűvösvölgyi villalakása karcolás nélkül menekült meg az ostromból s utána, a gazda megkönnyebbülésére oroszok helyett amerikai tiszteket szállásolták el egy
részében. Ők aztán elbántak a régi porcelánnal. A katona: katona, akár
felszabadító, akár megszálló.
Használt neki, hogy megsemmisült az a világ, amelynek jó adag cinizmussal a szórakoztatója volt. Végre gátlás nélkül elárulhatta, hogy
kicsoda; kibújt belőle a fanyar és maliciózus író. Ha történetesen angolnak születik, természete és szemlélete valahová Somerset Maugham mellé
állította volna, akárcsak Herczeg Ferencet. Ami nem a legmagasabb érdem, de nem is kevés. Tűnődöm, hátha ilyen öregkori színeváltozással és
meglepetéssel szolgált volna 1945 után Harsányi Zsolt is, ha megéri azt
az időt. Utóvégre Kodály Zoltán nem ok nélkül szemelte ki a Háry János
szövegírójának. Tudta, hogy mekkora adományt árusít ki, Harsányi aztán
egetverő cinizmussal.
De Csathó nem tért vissza gyakran becserkészett vadászterületeire,
nem regényben, novellában vagy színdarabban mutatta ki, hogy tud ő
másra is lőni, nemcsak fürjekre. Azoknak a vadászterületeknek örökre
hatat fordított. Talán mert letarolta, talán csömörből. Vagy egyszerűen
életkora, a visszanéző öregség csábította át új műfajába, az emlékezésbe.
Két könyve rajongásig szeretett színházi munkaköréről s második ottho430

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 3. számában.
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náról: Ilyennek láttam őket és A régi Nemzeti Színház az emberábrázolás
és memoárírás kimagasló példája. Legtöbbször csak „első vérig” használta tollát, de néha gyilkosan. Kedve telt az elegáns kivégzésben, ilyenkor
hasonlított legjobban Maughamhoz. Szúrófegyverekért az angol író se
ment a szomszédba. De Csathó nem volt áldott rossz ember, ahogy Pesten
mondják, kitartó, hű szív fékezte jó székely eszét. Holt feleségét váltig
Ilonámnak becézte; ez a gyöngéd, sírontúli szerelem az érzelmi biztosítékunk, hogy barátait sem árulja el és nem fokozza le irigykedve senki tehetségét, amikor írókra emlékezik. Róluk szól poszthumusz könyve: Írótársak között. Gyulai Pálról, Lévay Józsefről, Ágay Adolfról, Kiss Józsefről, Herczeg Ferencről, Tömörkény Istvánról, Móricz Zsigmondról, Krúdy Gyuláról, Molnár Ferencről és Surányi Miklósról ír, kettő kivételével
szoros megfigyelések s Herczeg, Móricz és Molnár esetében évtizedekre
nyúló emlékek alapján.
A töpörödött, matuzsálemi Lévayt csak egy rövid, kedves történetben
idézi föl. Nagy korkülönbségük miatt Gyulait sem ismerte közelebbről.
„Nem mindennapi jelenség volt, ahogy most fölidézem emlékezetemben:
legfölül egy meredek oldalú, nagyon magas és kínosan borzas cilinderkalap, legalul egy pár szokatlanul magas sarkú cúgos cipő; kalap és cipő
között, középén egy sötét felöltős, ősz szakállú, mogorvaságig komoly
ábrázatú, de icinyke-picinyke kis öregúr ... Járása nemcsak egyéni volt,
hanem árulóan jellemző is, mert lábujjhegyen lépkedett, de botladozó
öreg lába ki-kizökkent olykor a tempóból, s olyankor csoszogva tett meg
egy-két lépést, amíg aztán ismét lábujjhegyre emelkedve sikerült visszatalálnia szokott ritmusába.”
Mi ez, – agyaglábú diktátor? Csathó szemében az. Miután levette a keresztvizet a lírikusról, így folytatja: „Igazában kritikus sem volt, hanem
csak éles logikájú, politizálni és főleg polemizálni szenvedélyesen szerető, erősen konzervatív hajlamú igazságbajnok, aki az irodalmi kritikusságot csak azért választotta működési területéül, mert abban a meggyőződésben élt, hogy az irodalom az, amihez ő mindenkinél jobban ért.”
Szóródnak a sörétek. Csathó jó vadászösztönnel takaratlan oldaláról üt
rajta, fő bizonyítéka a Romhányi című verses beszély. Tessék, tudjátok
meg a költőtől, ki volt a kritikus. „Hogy szívéhez a politika állt legközelebb, azt a Romhányiban is lépten-nyomon elárulja, mert míg az egész
történetben sablonosán és valósággal unottan darálja le hőse és hősnője
előéletét, amint politikára fordulhat a beszéd, hangja rögtön erőre kap,
szava megered, verselése gördülékennyé és lendületessé válik.”

1280

Gyulai egy hosszú életen át készült dédelgetett töredékének a befejezésére. Ami Csathó szerint részben fölösleges volt, mert a félbehagyott mű
az Anyegin karikatúrája, ráadásul a Bérczy féle biedermeier fordításé,
részben jellemző vakságára, hiszen a töredék is kellőképpen megtette politikai szolgálatát a Kiegyezés küszöbén, „Kossuthot Görgeyvel diplomatikusan egy kalap alá fogva”. Vagyis rehabilitálta Görgeyt a – növekvő
Kossuth kultusz árnyékában. „Politikai érzéke megsúghatta neki, hogy a
Görgey témához úgy, hogy felháborodást ne keltsen, sőt még sikert is
remélhessen, csak egy nemzeti költő nyúlhat hozzá a magyar szabadságharcot dicsőítő költeményben. Ezzel a gondolattal foghatott Romhány
íjához, anélkül, hogy tisztában lett volna a mese vázlatával, járatlanságában – mert hiszen nem volt meseszövő tehetsége – olyasmit képzelve tálán, hogy az majd írás közben magától kialakul, ami természetesen semmiképpen sem akart bekövetkezni.” Fél igazság, amit Csathó mond, de a
Romhányi szellemes és kíméletlen esztétikai elemzése csakugyan kimutatja a költemény alapján, hogy mennyire politikusként gyakorolta Gyulai
a maga irodalomkritikai pápaságát. Versével a társadalmi megbékélést
akarta előkészíteni, de jaj volt annak, akiben a nagy osztrák-magyar kibékülés után akár formai-stilisztikai, akár világnézeti rendbontóra gyanakodott. Jól tudjuk, hogy Ady, valószínűleg Hatváany Lajos, a volt egyetemi
tanítvány biztatására szépen búcsúzott halálakor a „vitéz kis úr”-tól, de
nézhetett volna, ha Gyulai csak huszonöt évvel fiatalabb s még jó erejében vitézkedik a Vér és arany kiadása idején! Mikor a közhangulat megenyhült Görgey iránt s a szerző politikai szándéka teljesült, megállta helyet a célzatos Romhányi immár töredékesen is, csekély belső heve viszont nem fűthette Gyulait további Puskin-utánzásra.
„Nincs elszomorítóbban sikertelen művészi alkotás, mint az olyan,
amely torz hasonlóságával egy remekmű emlékét idézi föl.”
Kiss Józsefnek országos költői tekintélye s nevetséges emberi híre
volt, amíg élt. Hódolat előtte, vigyorgás mögötte: csípősebbnél csípősebb
adomák keringtek önimádatáról s adóztató leleményéről. Föl se tételezte,
hogy kortársai közt akad hozzá hasonló lángész. Sem ravaszabb pénzbeszedő.
„Snórolni majd csak magam megyek! Azt nem bízom senkire. Mert
ahhoz én jobban értek, és az én szememet nem lehet olyan koldusfillérekkel kitörölni, amilyenekkel titeket lefőznének.” Hetven eves, aki mondja,
a születésnapi ünnepségek szervezőjéhez beszél. Csathó a költőt nagyra
tartja s a nagyvágót megvédi. Szálljon csak a költő a fellegekig perzsa
szőnyegről, selyemkafláriban, Havanna szivarral a szájában! Szenvedé1281

lyes apológiát ír a fényűzés mellett. „Egész életét átszőttek az anyagi
gondok, már pedig ezeknek egyetlen orvossága a pénz. Nem azért járt ő,
szegény annyit a pénz után, mintha szerette volna – ki szereti az orvosságot? – hanem mert gyűlölte a betegséget, a pénzhiányt és mindazt, ami
vele jár: a nélkülözést, az izgalmakat és a zaklatást... ő maga szerette volna legjobban, ha pénzzel nem kellett volna törődnie, csak fennkölt gondolatokkal.
Csupán maga a költő döntheti el, szövi tovább Csathó, hogy alkotókedvének mi a minimális hajtószere: egyszerűen a betevő falat-e vagy
egyiptomi cigaretta, pezsgő, egy ligetre való rózsacsokor. „Joggal érezhette úgy, hogy minden adomány, amelyet kap, a magyar irodalom oltárára helyezett áldozat az adakozó részéről, és egyáltalában nem holmi odavetett koldusalamizsna. Igazi, lelkes adakozók azonban kevesen voltak,
neki pedig sok pénz kellett, pénz és mindenféle egyéb jó– mindegy, hogy
kitől, az egész közönségtől.”
Igaza volt Csathónak. Az állam se szégyenlős adóztatás közben, miért
legyen Hamupipőke a költő? Kiss József lapja, a Hét volt a Nyugat megalapításáig a századkezdet avató-rangosztó, legjobb folyóirata s azt bizony Kiss József a vágásaiból tartotta fenn. Közben magát is jól tartotta.
Ha Lánczy Leó, a Kereskedelmi Bank hatalmas elnöke egy ízben reggeltől délig vívódott, hogy megvásárolja-e harminc koronáért a csemegés
kirakatában kacérkodó márciusi dinnyét, a költő nem habozott. Elhalászta
orra elől azon a pénzen, a „pénzemen”, amelyet reggel és dél között a
bankelnöktől snórolt az irodalom oltárára.
Csathó majdnem száz lapon emlékezik Herczeg Ferencre; ez a kötet
leghosszabb írása. Egy félszázadon át ismerte, volt ideje s módja behatolni páncélja mögé. Nem védett puha vagy gyúlékony részeket, ő bizony az
érzelmek sebezhető fészkében is jórészt kőzetre bukkant.
„Methilalkohol!” – fakadt ki egyszer Molnár Ferenc, Herczegre mutatva.
„Nem lehet fölmelegíteni.”
Név- és nyelvváltoztatásért még nem jutalmaztak embert gavallérosabban. Herczeg volt a NEMZET írója, csupa nagybetűvel, hálából a buzdító
példáért, hogy íme: ha nem lennének belső árulók, harminc millióra is
felszaporítható a magyarság. Az intézmény vele született és vele múlt el
még életében, nehéz lesz megértetni az emberekkel pár évtized múlva.
Talán már most sem lehet. De fölháborító, ahogy ma bánnak Magyarországon ezzel a jelentős íróval. Dőlnie kellett a bálványnak, szükség volt
Szabó Zoltán nevezetes leszámolására a nacionalista hamispénzgyártással
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a néphalál torkában. 431 Más azonban a bálványrombolás és más a kitagadás.
A Magyar elbeszélők című, négy kötetes novella-antológia szerkesztője a több mint négy és fél ezer lapból nyolcat utal ki neki, mint valami
rongyszedőnek, viszont három moszkovitának: Karikás Frigyesnek, Zalka
Máténak és Barta Sándornak egyenként több mint harminc, együtt száz
lap jár. Herczegnek holtában úgyan mindegy, az élő olvasónak azonban
jól esik, hogy Csathó nem sajnálja tőle a lapokat. Hálás feladat is, megéri
a jelenség, ötven év alatt egyetlen egyszer karolt a barátjába, válása idején, amikor vérig sértették a hiúságát. „A megboldogult” – mondta attól
kezdve az elpártolt asszonyra. Nem maradt persze nő nélkül; a pesti divathölgyek, írja Csathó „valósággal sort álltak érte, mint egy időben a
narancsért, csak kevésbé türelmesen”.
Senkinek sem fordult meg a fejében, hogy Herczeg előtt más magyar
íróról beszéljen, ő ugyan nem tiltotta volna, annál jobb volt a humorérzéke s nagyobb a közönye. Maga a környezet ítélte lehetetlennek. Másokról
a Legnagyobb előtt? Micsoda illemszegés! S amellett fölösleges. A Bizánc szerzőjéhez, ironikus módon illett ez a légkör, amely persze még
csak nem is volt igazán bizánci, inkább arra a levegőre emlékeztetett,
amely kényszer nélkül kialakul egy világprimadonna öltözőjében. Különkülön törvényei vannak az írók köztársaságának s egy primadonna öltözőjének; a Nemzet írójára, közakaratból az utóbbi törvényei álltak.
Csathó róla is tud néhány ízes történetet. Mikor Herczeg összeházasodott a korra lányának beillő Grill Juliskával, az örömhírhez Jászai Mari is
hozzászólt. „Petőfi azt mondotta: a szerelem mindent pótol, a szerelmet
nem pótolja semmi. Nahát itt lesz neki elég pótolni valója, csak győzze!”
A másik történet, mintegy gyufalángnál egy pillanatra fölvillantja a régi Magyarországot. Herczegnek halálos párbajvétségért négy hónapot
kellett ülnie. Nyomta töméntelen könnyelmű adósság, mi lenne – gondolta –, ha megpróbálna kilábalni az irodalom segítségével: egy pályanyertes
regénnyel? A fogházban akarta megírni, büntetésének idejére beosztva, de
három hónap után kiszabadult. Túl korán jött a kegyelem, éppen az a negyedik hónap hiányzott a Fenn és lenn című regény befejezéséhez. „Nagy
baj azonban nem lett a dologból, mert a fogházból egy csomó pénzzel jött
ki, amit államellenes izgatás miatt elítélt román politikusoktól nyert el
huszonegyen.”

431

Magyar Nemzet, 1944. március.
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Sűrűsödik már a szentelt köd Krúdy Gyula körül is. Csathó nem tartozott az „ittam a vén betyárral” szektájához; józanul és felvilágosítón ír
róla. (Ahogy Hunyady Sándor is a Családi albumban). Ugyan mikor dolgozott a napokig egyhuzamban kocsmázó ember, aki versenyzett Mikszáth termékenységével? Hát ott, a kocsmában, szótlanul borozgatva.
Azért hallgatott olyan hosszúkat, mert páratlan emlékezőtehetséggel, éber
álomban figyelt és fogalmazott. „Az ember megérti, amit egy intim cimborájától hallottam, hogy mikor egy-egy szeretője könyörgött neki, töltsön vele futó ölelések után végre egy szerelmes éjszakát, hát arra azt felelte, ilyet ne kívánjon, hiszen neki éjjel komoly dolga van a korcsmában
a barátaival.”
Megtudjuk, hova járt föl-fölverni a bozótból furcsa tollazatú madarait.
Vidékre a fővárosban: a budai Horváth kert környékére. Ahol a légyottokat változó művésznőkkel megédesítette a zöldvendéglők állandó illata.
„A Krisztinavárosi Színkörben a nyári hónapok alatt évről évre a temesvári színház társulata vendégszerepelt, régebben Krecsányi Ignác, később
Sebestyén Géza igazgatása mellett. E körül a vidéki színház körül úgy
keringtek a szalmaözvegyek, mint lepkék a kerti lámpás körül. Azok a
vidéki színésznők ugyanis, akiknek nem volt annyi tehetségük vagy szerencséjük, hogy fővárosi karriert csinálhattak volna, csekély fizetésük
megpótlása végett bizonyos fokig hivatásuknak tekintették, hogy előadás
után is mulattassák a közönségnek azt a részét, amely erre igény tartott.”
Arra is emlékeztet Csathó, hogy egészen másfajta, tragikus alaptónussal
ugyanezt a világot festette meg Laczkó Géza egy maradandóan szép regényben, a Noémi Fiában.
Egyszer megmutatta neki egy fiatalember biztató novelláját. Olvassa
csak el, lát-e benne ígéretet ő is? A válaszban benne van Krúdy önjellemzése. „Párbeszédet írni könnyű. Azt hall az ember eleget. De jól leírni
valamit, időkké varázsolni az élettelen tárgyakat, hangot adni a beszélni
nem tudó anyagnak, ahhoz tehetség kell.”
Csendélet és tájfestő volt.
Fiatalon Molnár Ferenc is Bródy Sándor nomád fejedelmi udvarához
tartozott. Korai sikerei azonban meglazították az alattvalói köteléket; a
nagyúr féltékenykedni kezdett egykori védencére, a „Neumann gyerekére.” (Apámtól tudom, hogy mindinkább így emlegette). Kisebb összecsapások után egy kávéházi törzsasztalnál szakítottak végleg. Vagyis a trónteremben.
„Kemény ember volt, keresztény ember volt, kelta ember volt” – jelentette ki Bródy egy megboldogult lírikusról. Molnár fölállt. „Mi az, hogy
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kelta ember? Azt hiszi Sándor bácsi, az alliteráció jogcím rá, hogy ilyeneket adjon be felnőtt embereknek”? S kisétált a kávéházból.
Olyanfajta vajszívű rossz ember volt Molnár, aki kutya módón szenved
saját rosszaságától, de ingét is eladná egy szellemességért, a sziklából is
gyöngédséget akar kicsikarni, de a legáldozatosabb szerelemmel se tud
mit kezdeni: megmérgezi, eljátssza. Csathó szerette és nagyra tartotta. De
megírja, hogy Az éhes város s a Széntolvajok isteni adományú elbeszélőjét
a félelem száműzte csillogó, áramvonalas kasszadarabok légüres terébe –
kirívó példája az Égi és földi szerelem – s onnan nem tudott többé visszatalálni embertársaihoz. Félelem mindentől, gyermekkori traumák fogságában, vagyonosán is meztelenül, megalázva. „Nem született hősnek,
annyira nem, hogy magát az életet is alig bírta gyenge idegrendszerével
elviselni, tutivá, hogy okvetlenül halállal végződik. A halált valóaággal
gyűlölte, mint személyes ellenségét, és mint mindennel, a halállal szemben is a kifigurázás fegyveréhez nyúlt: így született meg legmulatságosabb, soha meg nem írt, de annál többször előadott krokija, a Zsidó temetés ... Számomra attól kezdve majdnem lehetetlen volt zsidó temetésen
részt venni, mert folyton Molnár előadásaira kellett gondolnom és csak a
legnagyobb erőfeszítéssel bírtam megőrizni komolyságomat. Pedig az ő
részéről véresen komoly volt az egész tréfa: a halál ellen való gyűlölet tét
tombolta ki benne, de a halál helyett a szertartás végzőin, a papon meg a
templomszolgákon.”
Persze ennek az állapotnak is van humora. „Mikor 1918-ban, a vesztett
háború után kitört az októberi forradalom és az utcákon nem volt túlságosan biztonságos a hangulat, Molnár – bár nagyon félt – mégsem volt képes otthon maradni a Zsigmond utcai lakás budai magányában. Reszketve
ugyan, de bejárogatott délutánonkint a Fészekbe, ahonnan aztán éjjel
konflison: egyfogatú, félfedeles bérkocsin ment haza, de mindig a kisülésen, mintha nem egyedül volna a kocsiban, hanem harmadmagával.”
Barátságuk, érzelmes levélváltások útján Molnár Ferenc elvándorlása
után is tovább tartott, szinte az emigráns haláláig.
Surányi Miklós nagy svádájú, könnyelmű ember volt, urbánus mázzal
bevont, művelt, simulékony vidéki úr, aki mesterien tudott bánni zsidó
tőkésekkel. Egyetemen taníthatta volna, hogyan kell nagy előleget kérni.
Kellett is, az Isten pénze elfolyt ujjai közt. Semmire. Harsányi és Csathó
megalkudott a piaccal, Surányi a lelkét adta bele a piaci áruba: született
bestseller író volt. Cigarettáról cigarettára gyújtva s vedelve a feketekávét
úgy roncsolta magát, hittel és kitartással a Műért, mintha Balzac támadt
volna fel bőrében Budapesten. így is gondolták a nők; fürtökben csüngtek
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rajta a rajongói. Pedig milyen beteg volt! „Egyszer a feleségem meg én a
Centrál kávéházban ültünk egy fiatal orvossal meg a feleségével. Bejött
Surányi, s mikor bemutattam, az orvos arcán olyan mélységes megdöbbenés villant át, hogy megijedtem. Surányi szerencsére nem vette észre ezt
az önkéntelen arcjátékot, melynek az okáról később így világosított fel a
doktor: Hiszen ez az ember olyan beteg, hogy már nem is él. Ez egy lábon
járó halott.”
Éppen akkor volt születőben legnagyobb igényű irodalmi vállalkozása,
Széchenyi István életregénye, az Egyedül vagyunk. A fiatal orvos szeme
nem csalt; Surányi asztalszomszédsága helyett nemsokára emlékplakettje
alatt üldögéltünk a Centrál kávéházban.
Csathó büszke volt rá, hogy Tömörkény Istvánt figyelmeztetés nélkül,
magától fedezte föl, mint kisdiák. Karácsonyi pénzéből megvette Marosvásárhelyen Jegenyék alatt című kötetét. S a szentségtörés bűntudatával
hamarosan sejteni kezdte, hogy Tömörkény parasztrajzai alighanem találóbbak Mikszáth ábrázolásmódjánál. Később hitté izmosodott a sejtelem,
amelynek emberi nyitjára is rájött. „Mikszáth ... sohasem tudta és nem is
akarta megtagadni vármegyei múltját és úri mivoltát; idősebb is volt Tömörkénynél egy nemzedékkel, és sohasem szállt le egy szintre a néppel,
amelyet mindig legalább is két emeletnyi magasságból, ferdeszög alatt
nézett és látott, tehát részben tündéri mesealakokká eszményítette, részben megmosolyogni való csudabogarakká torzította tagjait. Mikszáthnál a
paraszt nagyobbrészt a csodálkozó gyerek élménye, Tömörkénynél a felnőtt fiatalemberé, vagyis katonakoráé.”
Arra céloz Csathó, hogy a fiatal gyógyszerész segéd három évig jóban,
rosszban együtt katonáskodott parasztfiúkkal, mint komisz baka. Az akkori törvény patikusoknak nem adott önkéntesi jogot, Tömörkény nem is
végzett. Könnyen kibújhatott volna a szolgálat alól, de ő inkább bezupált.
Ami megint csak azt bizonyítja, hogy a lappangó írói hivatás már kipattanása előtt magabiztosan súg egy-egy válaszúton. Tedd ezt, tedd azt, mert
így kívánja, későbbi visszajátszásra belső hangszalagom. Szolgálj értem
Boszniában.
Sok esztendő múltán Csathó fölkereste őt kis földszintes házában, Szegeden. De ott bizony csak a régész volt hajlandó megmukkanni, nem az
író. Panaszkodott, hogy tök buta embereket fogadtak fel az ásatásokhoz,
soha egyik sem szól egy értelmes szót. Aztán megjelent egy tárcája.
„Rozsdás kengyelvasakról meg törött cserépedényekről”, írja Csathó. „De
milyen furcsa és mulatságos napszámos emberek találták meg és tartották
kezükben ezeket a haszontalan és unalmas holmikat. És miket mondtak
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róluk, milyen érdekesen jellemző dolgokat alig egypár szófukar mondattal, mélységes bepillantást tárva egész gondolkozásmódjukba és lelkivilágukba, főleg az ásató, bolondos úri népekről, a kaputos emberekről való
véleményükbe ... Pedig ennek a rétegnek vagy fajtának az átlaga ezt a
véleményt valószínűleg sohasem mondta ki, s talán nem is tudta volna
megfogalmazni, bár ha homályosan is, de valamennyien ugyanezt érezték
volna, sőt érezték is hasonló helyzetben, s ha a legjobbak és legkiválóbbak közül valamelyiküknek sikerült volna ezt szavakba öntenie, bizonyosan ugyanazt mondja, amit Tömörkény szerint mondott, aki pedig ezt
tőlük, saját vallomása szerint sohasem hallotta.”
Móricz Zsigmond aztán megtette az utolsó, döntő lépést: örökké zsebében lapult a jegyzetfüzet, hogy egyidejűleg rögzítse a debreceni vagy
kalotaszegi ember beszédét. Dehát ő már Bartók, Kodály és Lajtha kortársa volt, fonográffal dolgozott a maga módján.
Iskolatársak voltak Debrecenben. Móriczról ír legmelegebben; a kártyások, nagyvágók, kevélyek és exhibicionisták közt Tömörkény meg ő a
szemérmes magyar, akinek szitok soha, köszönet nehezen jön a szájára.
Talán ezért halványabb a portré. Csathó szeméből kialszik, tollából kiszárad az okos rosszmájúság. Barátjának több darabját rendezte a Nemzeti
Színházban. Az író jóformán sohasem szólt bele a próbákba, ahogy Tömörkény és – meglepve olvasom – Herczeg Ferenc sem. Ő legfeljebb a
színészeknek bókolt nagyúri ízléssel.
„Móricz szelíd, kedves, nyugodt ember volt, amellett szerény is; nem
tartotta magát a színpadi hatáskeltés mesterének, s nemcsak hogy nem
utasított el, hanem inkább szívesen fogadott minden jóakaratú és helytálló
megjegyzést. Általában nem ragaszkodott mereven – mint nagyon sokan a
nála, óh de mennyivel kisebb tehetségek közül – ahhoz, amit egyszer leírt,
nem fölényeskedett, nem kicsinyelte le senki véleményét, hajlott a szóra.”
Csathó könyvéből tudtam meg, hogy bámulta Moliére-t. Shakespeareről,
tudjuk, égbekiáltó balgaságokat mondott.
A barátság végül mégis elborult. Móricz, a lankadatlan robotos már
kimerült ember volt, Csathót sértődékennyé tette elbocsátása a Nemzetiből. Tálán ezért ravaszkodott az egyik, bántódott meg a másik egy készülő darab körül. Csathó halogatta a találkozót, hadd ülepedjék le a keserűség, aztán majd kimagyarázkodnak.
„Ekkor egy nap váratlan szembetalálkoztam vele az írószövetség előcsarnokában. De nem mondhattam neki semmit, mert már szobor volt.”
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Színházi vonatkozású, két előbbi memoárkötetéről megemlékeztem az
Angol Rádióban s az Új Látóhatárban 432. S az írásról küldtem neki Pestre
egy másolatot. Sokáig nem tudtam, mi lett a sorsa. Aztán egy napon kapok öreges írassal egy verset. Kiss Józsefből másolta ki, idézi a róla szóló
portréban is. Nekem nyilván a második szakasz szólt a neki olyan kedves
versből:
De túrni itthon a kemény rögöt
S méltatlan tűrni mellőzést ezernyit,
Érezni, hogy mit könnyed öntözött:
Rügy nem neked bont, virág nem neked nyit,
Hogy pártos osztály a te örököd,
S a jognál itt csak az igazság semmibb:
S szeretni mégis – amely nem szeret –
A hazát itthon sokkal nehezebb.
Megértettem, mit érez. S halála után most már meg is mondhatom.

432

Eltűnt maszkok nyomában, Ú. L., 1960. november–december.
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ALBERT PÁL
Mit bír az ember 433
Lengyel József: Mit bír az ember; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
1965; 228 lap.
Lengyel Józsefnek a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent Mit bír az
ember című új kötete két kisregényét, az Újra a kezdetet és a Trend Richárd vallomásait tartalmazza. A két írás műfajilag meglehetősen különbözik egymástól – az egyik a többé-kevésbé szabályos kisepika körébe
tartozik, a másik viszont inkább szeszélyesen ugráló, hol kesernyés, hol
lírai hangvételű történelemfilozófiai meditáció – a közös hősök azonban
megteremtik a kötet egységét. Az Újra a kezdet 1945 tavaszán játszódik
egy németországi megsemmisítő táborban, s ide került Trend Richárd, a
polgári származású, baloldali gondolkodású félzsidó építész is, akinek
„vallomásaiból” azután az előzményekre és a hősök további sorsára is
részben fény derül. De a Mit hír az emberben közölt két írás nemcsak
egymáshoz kapcsolódik: közvetett vagy közvetlen szálak kötik Lengyel
egész életművéhez őket. Az azonos szereplők még csak felületi kapcsolatra utalhatnának: a régi regény, a Prenn Ferenc hányatott életének két
alakja, a címadó hős, a munkásmozgalomba bekerült elmés és kedélyes
vagány, az 1919-es politikai biztos és a Moszkvát megjárt idealista kommunista, Banicza, itt is megjelennek, hogy egyikük mint kápó, másikuk
mint az ellenállás szervezője a táborban is mentsék, ami menthető. A
Trend Richárd vallomásai azonban mélyebb tanulsággal is szolgál: a már
mindenről lemondó, megbékült, halálközelségben élő építész Lengyel
József szibériai láger-novelláinak elbeszélőjét idézi, olyannyira, hogy
időnként a fasizmus üldözöttjének mondatai mögött a sztálini perek áldozatának hangját vélhetjük kicsengeni: „Fiam van és feleségem. Számukra
ma az a legnagyobb veszély, hogy létezem. Ha tudnám, hogy kisebb lesz
a veszély, ha már csak léteztem – igazán nem volna nagy áldozat megsemmisíteni magamat. De az a pokoli az egészben, hogy ez sem váltja
meg őket a veszélytől”. Hagyjuk most a közismert példázódást fasizmus
és sztálinizmus rokonságáról: nem is hogy a hon publicisztáit zavarná,
hanem azért, mert közhely, s Lengyel mondandójának sem ez a lényege.
Lengyel József, hisszük, valójában mindvégig a megszenvedett sztálini
önkényről beszél; s ha a két írásának van gyengéje, éppen az, hogy az
433

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 3. számában.
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allegória nem mindig meggyőző. Az áttétel az oka, hogy a mondandót, a
lírai elmélkedést, a megszenvedett bölcsességet itt kevésbé támogatja a
személyes élményből táplálkozó környezetrajz. Lengyelnek a kommunizmusról, az orosz táborokról van tapasztalatokból fakadó személyes –
és hivatalos körökben talán még ma sem túlságosan szívesen látott – véleménye; a fasizmusról viszont ő is csak annyit mond, mint minden becsületesen gondolkodó, átlagosan tájékozott ember. Az Újra a kezdet
ezért is hat kissé elvont, közhelyekkel dolgozó erkölcsi mesének; éppen
olyan példásan nemes és valahogyan valószínűtlen, mint azok a háború
alatt forgatott amerikai filmek, amelyek a fasizmust akarták leleplezni. S
Trend Richárd zaklatott meditációit is ezért érezzük túlzottnak,
rapszódikusnak: maga az író szól bennük, s gyakran úgy, hogy elfeledkezik a szerepjátszásról is. A két kisregény mégis igen tanulságos; az események közvetlenül vagy allegorikusán idézik az író egész életét: polgári
ifjúságától munkásmozgalmi tevékenységéig, a hit meggyalázásától az
áldozati szerep vállalásáig, a haláltábortól a lassú lábadozásig, a naív lelkesedéstől a keserű figyelmeztetésig. Lesz-e még ereje, lesz-e még ideje a
ma hetven éves írónak, hogy a regényesített vázlatok, a rövidebb elbeszélések, a lírai vallomások után egyetlen összegező műben feldolgozza a
somogyi faluból Budapestre, Bécsből Berlinbe, Moszkvából Szibériába
vezető pályát, hogy „utolsó üzeneteként átnyújtsa azoknak, akik a legtöbbet tanulhatnának belőle: elvbarátainak, s minden olvasónak, aki figyelmes a szenvedésre, az érzékeny lelkiismeret szavára, a becsületes számadásra. De Lengyel Józsefnek legjobb írásai eddig is „vallomások”, „utolsó üzenetek” voltak: hitelüket is az adta, hogy olyan ember szólt bennük,
aki minden poklot megjárt, s a halál kapujából is csak végső intő szóra
fordul vissza. Ilyen „utolsó üzenet” a Trend Richárd vallomásai is; a humanista építész először akkor nyúl a toll után, amikor 1944-ben üldözői
elől bujkál: „Építész koromban a terv papírra vetésének kezdetén már
pontosan előre láttam, hogy mi kerül a papírra. Most csak az üres papír
van előttem, és előzetes tervek nélkül kezdtem leírni befejezetlen életem,
mely tulajdonképpen már nincs is. Azt sem tudom, hogy történetét vagy
tanulságát írom-e le? ( . . . ) Tervem ezzel az írással akkor lehetne, ha
tudnám, hogy ki, mikor, milyen körülmények között fogja elolvasni, amit
most írok. Megtalálják? És ha megtalálják, vajon elolvassák-e? ( . . . )
Tudjak elég őszinte lenni, es akkor lehetetlen, hogy vallomásaimnak ne
volna haszna. Nincs olyan élet, melynek ne volna tanulsága; az is tanulságos, amiből az élet élője nem tanult. Az is tanulságos, amit nem tanulság
céljával írtak, de őszintén. Vagy semmiből se tanulunk, mert ami már
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elmúlt, jelen többé nem lesz, mert az élet nem invertálható, mert úgy
élünk, hogy nem is élünk. ( . . . ) Talán az önéletrajz, helyesebben a vallomás a „legtanulságosabb”, vagy mondjuk, legérthetőbb, a másik emberhez legközelebb vivő „műfaj” . . . A náci haláltáborból véletlenül megmenekült, de nyomorékká lett Trend Richárd vallomásának utolsó fejezeteit pedig 1956 táján írja a külvilágtól elzárt különös, az emberi roncsokat
képmutatóan rejtegető kórházban, amelynek légköre meglepően emlékeztet arra a pokol tornácára, ahol a Szibériát túlélt Lengyel József várakozhatott a végső szabadulásra; „Aztán már csak egy kórházban tértem eszméletre, ahol igen gondosan gyógyították – azt, ami belőlem megmaradt.
Mikor evvel elkészültek, sokadmagammal és már saját kérésemre elhoztak erre a helyre, melynek nincs neve és nincs postája. Hely ahonnan
elkéretődzhetünk, de visszajutni nehéz. Ha valaki elmegy, pontosabban,
ha az előcsarnokban átveszik hozzátartozói, szigorú kötelezvényt kell
aláírni, hogy ennek az intézménynek, ahol volt, nemcsak helyét, de rendeltetését is teljes titokban tartják, ő is, azok is, akik elviszik. Itt azok az
emberek kaptak hajlékot és tisztességes ellátást, akik a halálból részben
maradtak itt. Nékem csak az egyik karom és az egyik lábom hiányzik –
ebben a házban a könnyebb esetek közé tartozom.” A sebzett emberek,
akiknek sem a halál, sem a teljes gyógyulás nem adatik meg, kiszolgáltatottság és bizalom, kétség és csakazértis reménykedés között hányódnak,
akárcsak a bűntudatot ébresztő tanú, Lengyel József, aki azért is vádol,
hogy a hitet, melyre tizenöt éve ráment, ne kelljen teljesen elvesztenie;
„Ha itt ilyen rendesen bánnak velünk, akkor ennek sok értelme kell legyen a jövőt illetően. Az emberek valami jobb jövőre készülődnek. Ennek
sok jele látszik. Persze, az ellenkezője is elképzelhető. Azoknak is igaza
lehet, akik legyintve mondják; a katonaság tart el bennünket, és azért
ilyen zártan, mert ugyan ki lenne hajlandó háborúba menni, ha egyszer,
egy pillanatra is – meglátna minket. Igaz. De ha ez volna és semmi más,
akkor a megsemmisítés lenne a legegyszerűbb. Gyors és olcsó. S mivel
nem teszik, tehát más is van.”
Az élőhalott „üzenete” – Trend Richárdé vagy a mindenen túllévő, de
az igaz emberségben még bízó Lengyel Józsefé – nagy erkölcsi hitellel, a
lehető legőszintébben cseng. Az első „üzenet” politikai tanács: a nemes
célok az „erős kéz” uralma alatt beszennyeződhetnek, s a külső körülmények hatására a szubjektív jószándék is bűnössé torzulhat. Legyünk tárgyilagosak: Lengyel József bizonyára ma is hisz a kommunizmus ügyében; mégis megfontolandó két kisregénye kommunista hőseinek sorsa.
Egyikük, Prenn, külföldre kerül, s a mozgalom emléke csak színfolt az
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életében; a másikból, a deportáltak ellenállását energikusan szervező
Pokornyiból merev sztálinista lesz a hatalomátvétel után; az érzékenyebb
lelkiismeretű Banicza viszont az új rendszerben egyre inkább gyanakszik,
s a háttérbe szorul. Trend Richárd az ötvenes évek derekán így látja volt
láger-társa helyzetét: „Szóval, szegény Banicza se úgy képzelte el saját
jövőjét és a jövőt, ahogy eljött. A maga jövőjét talán egyszerűbbnek képzelte, a nép jövőjét talán ragyogóbbnak. De hát magával pereljen ez a
Banicza, ha a proletárok nyertek ugyan egy egész világot, de a láncaikat,
úgy látszik, nem vesztették el még teljesen. Mert a munkás szegény. Éppen a családos, sokgyerekes munkás él nehezen. Az „öntudat”? Biztos,
hogy fontos dolog, és van is, csak hát erősebbre, mint a lét? Én különben
is a létbiztonságot tartom fontosnak, azt hogy nincs munkanélküliség. A
megalázó létbizonytalanságnak ezt a részét a magam bőrén éreztem, éppen ifjúkoromban. De mit érezhet valaki az elmúlt veszedelemből, ha a
veszedelem elmúltát nevezik ma haladásnak? A munkás rosszul él, a parasztnál seprővel szedik össze az utolsó szem gabonát a padláson ...”
A másik „üzenet” talán elvontabb, de általánosabb érvényű: erkölcsi
intés. Lehet, hogy Lengyel hisz az osztályharc szükségességében; ám
cseppet sem az azzal együttjáró fondorlatos erkölcsiségben. A Mit bír az
ember két legnemesebb szereplője származása szerint polgár, erkölcsisége
szerint társadalmi címke nélkül egyszerűen ember. Az egyik Sofia, a keresztény diáklány, aki a sárga csillag szégyenének láttán önként vállalja a
szenvedést, a deportációt; a másik Trend Richárd, az építész, akinek
szakmai jelszava általánosabb humanista program is lehetne: „olyan várost akartam építeni, ahol minden elég közel van és elég távol”. Trend – s
még inkább Lengyel József – máshelyütt eszményeit így fogalmazza meg
a társadalmi életet és az egyéni erkölcsi magatartást illetően: „Rend kellene és értelem a rendben; csak ezért lett volna érdemes bátornak lenni.”
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MÁRTON LÁSZLÓ
Mások helyett szenvedve 434
Illyés Gyula: Dőlt vitorla, versek Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
1965, 204 lap.
Új Versek – ezt a címet adta a hatvanadik életév küszöbén megjelent verseskötetének Illyés Gyula. Új költőt ismertünk meg az Új Versekből. Az
akaratlan, de szerepének súlya alatt nyögő nemzeti nagyság, a bátor és
kíméletlen szavú néptribun, az asszonyt-tájat buzgó étvággyal dicsérő
szerelmes helyett megfáradt, kiábrándult férfiarc tekintett ránk.
„... ahogy hátrál verseiben a közösség gondja a metafizikus szorongás
elől, úgy enged a társadalmi törvények elsőbbségi joga a szeretet örök
jogának. Aki teljességgel átéli a halál árnyékában a megmásíthatatlan
emberi állapotot, végül dühöngve és csapzottan olyan kietlen fennsíkra jut
el, mint Lear király.”
... Ezt írta a kötetről Illyés egy közeli barátja és legtekintélyesebb értője a Londonban élő Cs. Szabó László. Lear király – de a nagy felismerésen túl és a végső megbékélésen innen:
Üvöltsetek, ó, üvöltsetek! Ti mind
Közemberek vagytok.
Ha nyelv- és szemetek
Enyéim volnának, oly zivatart
Indítanék velők, hogy meghasadna
A mennynek boltozatja.
Négy esztendővel az Új Versek után ismét a leari hangot halljuk Illyés
Gyula legújabb kötetéből, a Dőlt vitorlából. Talán egy oktávval még mélyebben, talán a megbékélés halkuló jeleivel, de változatlan méltósággal
és önsajnálat nélkül.
Illyés Gyula – szinte elképzelhetetlen országos csúcs a magyar költészetben – nemcsak, hogy hazugságot nem engedett élete során a tollára,
de mindig igazat írt. Amikor ezt nem tehette, hangosan hallgatott. Könnyű
préda lenne a szemfüles kritikusnak a Dőlt vitorla egy-egy darabja: mi
sem egyszerűbb, mint reménytelen havas tájat, viharos éjszakát valamilyen külső esemény kiváltotta hangulattal azonosítani. Még a feltételezés
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is méltatlan ehhez az igazmondó költőhöz. Ha ezt olvassuk a Dőlt vitorla
egy lapján:
A növő űr börtönként vesz körül
vakulok, fázom. Szűkül s hűvösül
egykor oly lélektágító magányom.
Nyugodtan tudomásul vehetjük, hogy a költő személyes barátai haltak
el, téli-tavaszi depresszió kínozza, a lélek démonai állnak őrt portája előtt,
nem a Belügyminisztérium alkalmazottai.
A fennsík, melyre a pálya végének kezdetén Lear király érkezik, persze nem az Edénkért. A Dőlt vitorlában találunk egy verset, amely félreérthetetlenül jelzi, mikor mi bántotta kívülről a költőt – s ami egyúttal
markáns jellemzése az ország szellemi állapotának. Amennyire nincs
okunk-jogunk, hogy olcsó ügyeskedéssel magunk szemszögéhez igazítsuk
a többi verset, annyira biztonsággal idézhetjük ennek néhány sorát.
Címe: A magánszorgalmu kutyák. Gügye, akinek magyarázni kell, miről szól.
A magánszorgalmú ebek.
Ahogy végigfutva a láncot
két lábra állva azt a táncot járták:
vért, vért, vagy megveszek.
Ahogy az éji falun át
Morse–mód híreket csaholtak:
messze jelentve élőt-holtat
s mert nem téphették le a holdat,
zokogtak, szörny kanik s szukák!
Ez volt mégis a legcsúnyább.
A magánszorgalmú dögök,
a nyívó–sívók, hogy a gazda
rúgta végül is őket hasba:
coki pokolba, ördögök!
Ezeket a kutyákat – ha másként nem azzal; versbe írom őket – még a
legkönnyebb lerázni. Illyés Gyula többi ördögeitől nem szabadulhat: ezzel
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az észbontó, zsigerelő, alapjában piruszi küzdelemmel van tele a kötet. A
költő néha ifjúkori jelzőihez-képzeteihez visszatalálva festi le önön állapotát:
Mi voltam? Egy szürrealista
pályaudvar. Az idegek
sín-mezein fékveszített
mozdonyok száguldoztak összevissza.
Szembenézni az elkerülhetetlennel és belenyugodni: nem azonos cselekedet két része Illyés erkölcstanában. A lélek, a költőben szenvedő
egész emberiség egyensúlyát csak a tragédia kíméletlen végigélése hozhatja meg. A költő kötelessége mások helyett szenvedni és saját kínjainak
sommáját a világ elé tárva enyhülést hozni a többieknek. Aki kevesebbel
elégszik meg – áruló.
Már, azóta híressé vált, Bartók versében így írt:
Bánatomat sérti, ki léha vigaszt
húz a fülembe;
anyánk a halott – a búcsúszót ne
Zerkovicz zengje;
Most egy másik magyar zeneszerző, Lajtha László emlékére írott versében szegezi elénk a maga végleges, kérlelhetetlen ars poeticáját. így
hangzik:
oly győztesen, ez a sikoly
hogy jó és szép: soha sehol!
hogy kár a dal is: nincs vigasz! –
– úgy ért végére ez a zord
zengés: véget értünk mi is, kifolyt
belőlünk minden csöpp panasz!
A költő, aki a földalatti Magyarország hangjával jelentkezett, majd a
háború alatt és után az egész nemzet szószólójának rangját viselte, búcsúzóban, magányában is közösségi élmények kifejezője. Mert lehetne az
emberiségnek mélyebb, oszthatatlanabb élménye e szomorú ragozásnál:
én meghalok, te meghalsz, ő meghal!
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Illyés vigasza, maga és az emberiség számára ugyanolyan elkötelezetlen, mint minden gondolata. Nem érdemes félrebeszélni: hiába remélnénk
attitüdjében keresztényit, sem a szó dogmatikus, sem dogmátlan értelmében. A gyűlölet hiánya, az űr tudata nem azonos a szeretettel, amely aktív
fogalom. Természetesen másnak is bajosan nevezhetjük ki a Dőlt vitorla
Illyését: hiányzik belőle a beteljesülő gazdasági-történelmi törvényekbe
fektetett személytelen optimizmus, a keleti vallások odaadó megsemmisülése és a tételes filozófia – nevezzék akár nihilizmusnak.
Esély egzisztencialistáknak a kötet egyik legszabatosabban fogalmazó
gondolati versének címe. Elfogadhatjuk érveit – bár tudva-tudjuk, hogy a
versszak második felének már kevés köze van az egzisztencialista iskola
eddig meghirdetett tanaihoz. De végül is nem iskolamester – lírikus beszél:
De nincs mennyország! Hála isten!– :
Pokol sincs hát! S e dupla nincsen,
Rossz s Rosszabb e két pólusa
valami új esélyt kínálhat...
Mint akinek két gyilkosa
mert zsákmánya sincs – egymásra támad.
Nehéz a Dőlt vitorlát úgy átlapozni, hogy a költő hangulata ránk ne telepedjék s még nehezebb vigasztaló szavakat keresni, pedig szívünk szerint ezt tennénk. Szinte szégyenlősen emlegetjük, hogy Illyés Gyula hatvanhárom éves – ami legfeljebb vasesztergályosoknak nyugdíjas kor,
hogy Párizsban jártakor fiatalnak, testben-szellemben épnek láttuk és ha a
nemzetközi elismerés babérjai helyett haját nem adhatjuk vissza – amint a
knokkei költőtalálkozón kívánta – aggódó-résztvevő figyelemmel kísérjük minden szavát: a biztatást, az intést és a jajkiáltást egyaránt.
De „bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz fülembe” – így írta! A Dőlt vitorla olvasója sem tehet mást, mint megindultan hallgat.
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HANÁK TIBOR
Aránytalanságok könyve 435
Sándor Pál: A filozófia története, I-III kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1965. 669, 760, 669 lap.
Impozáns mű, hatalmas munka. Több mint 2000 oldal. A magyar filozófiai irodalom utolsó évtizedeiben egyedülálló méret ez. Szovjet szerzőktől
jelentek meg terjedelmes filozófiatörténeti könyvek, de magyar marxista
filozófusok csak monografikus feldolgozásokat készítettek. Átfogó bölcselettörténeti művet magyar szerzőtől az utolsó húsz évben nem adtak ki
Magyarországon. Tudtommal Kecskés Pál, a budapesti hittudományi kar
professzora írt utoljára egyetemes filozófiatörténetet, melynek átdolgozott
második kiadása 1943-ban jelent meg.
A marxizmus-leninizmus dogmatikus szakaszában nem tűrték a filozófiatörténet szemnyitogató hatását. 1947-ben G. F. Alekszandrov művén
maga Zsdanov demonstrálta, hogy a marxizmus kialakulásának előzményeit feltárni egyenlő az ideológiai eltévelyedéssel, mert ezzel Marx és
Engels következményekké, a filozófiatörténet egyszerű tagjaivá válnak, s
elhomályosodik, hogy velük – mint mondta – „a filozófiatörténet teljesen
új periódusa kezdődik”. Az 1952-es magyar „Filozófiai Évkönyv” megjelenése után a magyar filozófusokat is azon a címen vádolták arisztokratizmussal és az élettől való elszakadással, hogy szívesen tartózkodnak a
filozófiatörténet területén. Még az 1960-ban kiadott „Filozófiai tézisek” is
az objektivizmus veszélyét látták a filozófiatörténetben és leszögezték,
hogy „a marxizmus lényegével, forradalmi szemléletével kerül szembe,
aki az egész filozófiai tudományos munkában az első helyre a filozófiatörténetet állítja”. (Társadalmi Szemle, 1960/8-9. 45. oldal.)
Sándor Pál a budapesti tudományegyetem dialektikus materializmus és
logika tanszékének professzora három kötetes könyvével átszakítja a történelemellenes előítéleteket. Szenvedélyes odaadással ábrázolja a bölcselet fontos irányzatait és nagy alakjainak rendszerét. Munkája közben nem
vezetik gyorsan enyésző szovjet példák és nem is támaszkodik tudományos kollektívák segítségére, mint ez mostanában divatos a kommunista
országokban, hanem évtizedek alatt a magányos gyűjtögető polgári szorgalmával hordta össze azt a hatalmas anyagot, melyből műve megszületett. Az előkészületeket 25-30 évvel ezelőtt, „Filozófiai Lexikon”-a egyes
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füzetei megindítása idején (1941) kezdhette el. „A dialektika története”
(1943) már az első megállót jelentette. Az ötvenes években mellékposztra
került, nem publikált, de hogy tovább folytatta gyűjtögető munkáját, azt
elsősorban az 1958-ban megjelent „Aristoteles logikája” jelzi. Az előttünk
levő filozófiatörténet nagy kitartással felépített életmunka tehát, mely
tiszteletet érdemel – ám nem kritikátlan elfogadást!
Épp életmű-jellegéből adódnak a könyv belső hullámzásai, szempontváltásai, aránytalanságai, módszerek es források cserélődései. Hosszú volt
az előkészületi idő; annyi politikai es világnézeti zajgás volt közben, hogy
a szerző fülében bennezsongtak a külső hangok, amikor a belsőket akarta
papírra vetni. Helyenként űzötten, félig kész mondatokkal siet tovább a
felvetett témától, másutt hosszan elidőz a filozófus-portrék rajzolgatásánál s nem törődik ideológiai környezetének befolyásoló hatásával. Az
anyagelosztás tekintetében azonban épp a filozófiatörténettel szembenálló
zsdanovi szempontokat látszik követni. Azt a merész megoldást választotta ugyanis, hogy az első kötetben tárgyalja a görög, római, középkori és
újkori filozófiát egész Hegelig, sőt a „hegeli balszárnyig”, tehát Marx és
Engels felléptéig. Huszonöt évszázad – és milyen évszázad – egy kötetben! Önmagában véve persze ez még bravúros vállalkozás is lehetne, de
ha hozzávesszük, hogy a 100 oldallal terjedelmesebb második kötetben
Marx, Engels és kortársaik, tehát mintegy 50 esztendő rendszerei foglalnak helyet, a harmadikban pedig Lenin es a 20. század filozófiája, joggal
mondhatjuk, hogy Sándor Pál filozófiatörténete az aránytalanságok könyve. 670 oldalt szentel 25 évszázad bölcseletének és 1400 oldalt egyetlen
évszázadnak, az 1850-től 1950-ig terjedő éveknek. Akkor is egyensúlytalan anyagelosztás lenne ez, ha mondjuk Marx, Engels (vagy bármely filozófus az utolsó évszázadban) merhető lenne a Sokrates es Hegel közötti
gondolkodók szellemi nagyságához. Sándor Pál azonban az óriásokat nem
tudja törpékké forgácsolni és nem tudja elhitetni, hogy az utolsó évszázad
elsöprő szellemi fölényben van a görögökkel, rómaiakkal, a skolasztikával, a humanizmussal, a racionalizmussal, az empirizmussal es a nemet
idealizmussal szemben. Nem tudja, 1400 lapon keresztül nem tudja.
Könyvének egyik fő törekvése – főképp az első kötetben – hogy mást
mondjon a filozófusokról, mint amit eddig mondtak róluk. Ez azonban
többnyire csak egy-egy olyan mondat erejéig sikerül neki, mint: „a hagyományos filozófiatörténetnek nincs igaza” (I. köt. 52. old.) vagy „módosítani kell azt a képet, amelyet a legtöbb polgári filozófiatörténet fest
róla” (l. 411.). Ami az ilyen bejelentések után következik, az rendszerint
nem más, mint azoknak a felfogása, akikkel szembe akar helyezkedni.
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Könyve ezért kevés újat hoz, a régit pedig oly fakón adja elő, hogy nem
érezni ki belőle az örököt. Helyenként maga is kénytelen elismerni, hogy
a hagyományos felfogások nyomában halad. A hellenizmus filozófiájával
kapcsolatban azt írja, hogy „a hagyományos filozófiatörténet... ezen a
ponton zavarba jön” (1.135.), mert méltányos értékelése a polgárság érdekébe ütközik. (Hogy miért ütközik a polgárság érdekébe, nem egészen
érthető.) Ilyen bevezető után azt várja az olvasó, hogy most aztán majd
megmutatják neki a hellenizmus eddig állítólag eltussolt nagyságát. Ehelyett a szerző visszakozni kezd, mondván, hogy ez „a szocialista tudomány jövendő feladata”, meg aztán tényleg „zavaros, elmosódó” áramlatok keletkeztek akkoriban, melyeknek „sok részlete feltáratlan”. Úgy látszik tehát, hogy „ezen a ponton” nemcsak a polgári érdektől vezetett „hagyományos filozófiatörténet” jön zavarba, hanem még az újító szándékú
is. De ha a szerző maga is elismeri az egyértelmű ábrázolás objektív nehézségeit, akkor miért vádolja azokat, akiknek nyomába lép?
Ellentmondásokkal teli a patrisztika korszakát tárgyaló fejezet is. A
szerző szerint az 5. és 9. század közötti időszak „a szerzők zavarának korszaka”. Ahelyett azonban, hogy ezt a zavart eloszlatná, nagyobbal tetézi.
Megpróbál a patrisztika és a skolasztika közé egy materialista korszakot
kreálni. Azt írja az első kötet 183. oldalán, hogy „a filozófiatörténetből
levonható általános tanulságok alapján feltételezhető, hogy... tartalmi lényegében materialista jellegű filozófiák születtek”. Márpedig a filozófia,
történetből levonható általános tanulságok alapján sokminden feltételezhető, de a történelmet nem a feltevések érdeklik, hanem a tények, jelen
esetben az, hogy voltak-e az 5-9. században materialista jellegű filozófiák. A szerző ahelyett, hogy feltevését igazolná, még ugyanezen az oldalon
azzal az újabb feltételezéssel duplázza meg az eddigieket, hogy „ezeket az
irányzatokat valószínűleg nemcsak elnyomták, hanem megsemmisítésük
útján előidézték azt a négyévszázados történelmi hézagot, amelynek kitöltését a jövendő marxista filozófiatörténeti kutatástól várhatjuk.”
Érvelésének körülményessége teljesen érthetetlen. Mert bár bizonyára
sikkadtak el gondolkodók egyházi és világi manipulációk folytán, de
előszőr is, ha elnyomták vagy elnyelték a Sándor Pál által hiányolt filozófusokat, a „hagyományos filozófiatörténet” aligha mulasztott azzal, hogy
nem foglalkozott az elsüllyedt materialistákkal. Másodszor: fölösleges
feltételezésekkel dolgozni ott, ahol tényekre is lehet hivatkozni. Az érdekes ugyanis az, hogy a patrisztika korában és a patrisztika utáni időben
valóban működtek szerzők, kiket materialistáknak is lehetne nevezni, „keresztény materialistáknak”, tekintve, hogy többnyire egyházi emberek
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voltak és spekulációikkal a keresztény tanokat vélték alátámasztani. Ezeket a gondolkodókat épp csak számba kellett volna venni – kik alapján? –
a „hagyományos polgári történészek” alapján. Feltételezések helyett ismertetni lehetett volna Pelagius lélektanát és a szémipelagianistákat, köztük Réji-i Faustust, ki szerint minden teremtmény, a lélek is, térbeli, testi
szubsztancia, és szólni lehetett volna a 7-8. század „enciklopédistáiról”,
Izidorus sevillai érsekről és nem utolsósorban Beda Venerabilisröl.
Az éremnek van fényesebb oldala is.
Sándor Pál a polgári történetírással való hadakozáshoz nem szovjet
fegyvereket használ. Szovjet könyvek aránylag kis szerepet játszanak
művében. Helyenként – mintha épp akkor került volna kezébe egy-egy
orosz szerző írása – szembeszáll velük, mint pl. Newtonnal kapcsolatban
Kudrjavcev és Vavilov könyvével. Szakít néhány tekintéllyel övezett véleménnyel is, melyek közt talán Nietzsche megítélése a legérdekesebb. A
marxisták – még olyan jelentős koponyák is, mint Lukács György – átvették a nácizmusnak azt az önkényes és leegyszerűsített formuláját, miszerint Nietzsche, mint a nemzetiszocializmus előfutára, a németek felsőbbrendűségét hirdette. Sándor Pál ezzel szemben bemutatja, hogy Nietzsche
„egy kitenyésztett szellemi arisztokráciában, nem pedig a németségben
látja a jövő letéteményesét” (II. 553.). Az Ecce homo-ból idézi a német
költőfilozófus kijelentését: „Büszke vagyok rá, hogy pár excellence a németek megvetőjének számítok... a németek számomra lehetetlen emberek” stb.
A revizionizmusról szóló rész is azt mutatja, hogy a szerző nem annyira a polgári történészekkel helyezkedik szembe, mint inkább – mondjuk
így: a hagyományos marxista felfogásokkal. Sándor Pál nem folyamodik
az agyonhallgatás módszeréhez, sőt meg azokat a kommunista szakadárokat is számba veszi, akik nem filozófusok, mint Milovan Gyilasz, kinek
kilenc oldalt szentel. Ez persze aránytalanság, főképp ha tudjuk, hogy
Lukács Györgyöt mellőzi. Pedig legalább itt helyet kaphatott volna, ha
már a magyar filozófusokról szóló részben a neki szentelt alig több mint
egy oldalt arra használja fel, hogy elmondja, miért nem ír róla. Ernst
Bloch öt oldalt kap Sándor Pál filozófiatörténetében. Igaz ugyan, hogy a
német filozófus prófétikus hangvételű marxizmusa es apokaliptikus szuggesztiókat alkalmazó nyelve elsikkad Sándornál, de legalább értésül róla a
magyar közönség, hogy van, létezik egy ilyen nehéz veretű, mondhatni,
„biblikus szellemű” marxizmus. Henri Lefebvre pályafutásának ábrázolása legalább is egy helyen szemet szúr. A szerző beismeri, hogy Lefebvre
az 1956-os magyar események hatására fordít hátat a pártnak, de a kom1300

munista országokban kötelező szóhasználat értelmében ellenforradalomnak nevezi a magyar forradalmat. Ezért aztán teljesen érthetetlen, miért
lép ki a pártból egy kommunista ideológus ellenforradalmi események
hatására. Melyik párttagnak jut eszébe elhagyni a pártot azért, mert valahol levernek egy ellenforradalmat?
Sándor Pál filozófiatörténetének még két fontos vonatkozása van, mely
a hagyományos polgári filozófiával való szembehelyezkedés kapitulusába
tartozik: az egyik a feldolgozott irodalom, a másik a módszer és szemlélet
kérdése.
Ami a feldolgozott irodalmat illeti, feltűnően nagy számban fordulnak
elő utalásaiban, jegyzeteiben ásatag vagy régi kiadású könyvek. Itt mutatkozik meg annak a hátránya, hogy munkája életmű, hogy az anyaggyűjtést talán még diákkorának tekintélyei és kézikönyvei nyomán kezdte
meg. Különben nem egészen érthető, miért vitatkozik Karl Vorländerrel
(1860–1928) (akinek könyve különben is népszerűsítő mű) 436, Friedrich
Überweg-gel (1826–1871), Theodor Gomperz-cel (1832–1912) és más
40-50 év előtt megjelent művek állításaival. Ezek a könyvek ma is kitűnő
források, de ha már vitatkozni akar, szerencsésebb lett volna a második
világháború utáni irodalmat alaposabban szemügyre venni. Az első és
második kötetben ezt csaknem egészében elmulasztja, a harmadik kötetben ez nem szembeötlő, hiszen témája a 20. század.
Az sem méltányos eljárás a szerző részéről, hogy „pars pro toto” módszert alkalmaz: kiragadja mondjuk a katolikus Johann Hirschberger egyik
nézetét és azon a címen, hogy ő is polgári író, az egész európai filozófia
jellemző felfogásának tartja Hirschberger nézetét. A „polgári”, „európai”
vagy „hagyományos” filozófia ilyen esetekben félrevezető kifejezés, mert
meggátolja a differeciált látásmódot és abba a gyanúba keveri a szerzőt,
hogy szívesen vív szélmalomharcot.
Ami valóban más és bizonyos mértékig új Sándor Pál könyvében: a
marxista módszer és szemlélet. Ennek lényege: a filozófiát a marxi ideológiatan értelmében a társadalmi és gazdasági alapokra visszavezetni,
azokból magyarázni. A görög filozófiára vonatkozóan nála ez főképp
csak abból áll, hogy megfordítja egyes szerzők rendszerének felépítését,
és nem az alapvető disciplinák (mint logika, metafizika) tárgyalásával,
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Vorländer művének átdolgozott kiadását, melyet 1965-ben kezdett kiadni a hamburgi
Rowohlt kiadó, Sándor Pál nem vehette figyelembe. Viszont Windelband filozófiatörténetét idézhette volna az 1950-es kiadás alapján is. Nem kellett volna az 1892-es
változathoz visszanyúlnia.
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hanem a korabeli gazdasági és társadalmi élet által befolyásolt államtan
ismertetésével kezdi a bemutatót.
Az újkori filozófiával kapcsolatban már csak elvétve (pl. Hobbesnál)
követi ezt az utat, sőt olykor távolságot vesz saját módszerétől és közvetve bevallja, hogy egy filozófiai rendszer politikai és gazdasági genezisének feltárása nem föltétlenül mozdítja elő a tartalmi megértést, a fogalmak tisztázását, a gondolati összefüggések áttekintését. A Spinozáról szóló részben pl. elismeri, hogy a politikai tanoknál nem elegendő az előzmények feltárása, az „elméleti megalapozást mégis Spinoza metafizikai
rendszerében kell megtalálnunk”. (I. 418.)
Egy-egy korszak, irány vagy filozófia gazdasági hátterének felvillantása is inkább elvágja, mint egyengeti az elmélyülő ismerkedés útját. Kétlem, hogy a filozófiában sokat nyerünk azzal, ha néhány bekezdésen vagy
oldalon át a termelőerők fejlődésével foglalkozunk és utána a szokásos –
Sándor kedvenc szavával élve – „hagyományos” módon tárgyaljuk a filozófusokat. Pedig ő épp ezt csinálja. Nagy figyelmet szentel a termelési
módoknak, köztük a lőpormalmok, „timsó- és rézgálicgyárak” (I. 355.), a
„gőzpamutfonógép” (II. 19.) üzembeállításának, valamint a társadalmi
erőknek, mint a „monopolista-imperialista tendenciákat érlelő burzsoázia”
igényeinek (II. 671.) és az „ideológiai monopolszervezet – a Vatikán –
szervezett elméleti hadoszlopai”-nak (III. 291.), de mikor egyes filozófiai
rendszerek centrális gondolatköreihez érkezik, semmit nem tud kezdeni
sem a rézgálicmalmokkal, sem a gőzpamutfonógépekkel. Így aztán épp a
fordított benyomást kelti, azt, hogy a gazdasági faktoroknak vajmi kevés
közük van az elvont filozófiai gondolatokhoz. Persze valami közük bizonyára van. Csak ennek kimutatásához másképp kellett volna hozzáfogni.
Sándor Pál – Mátrai László mellett – a magyarországi filozófiatörténet
kutatásának egyik fő szorgalmazója. „Filozófiai hátramaradottságunk
okairól” (1947) szóló könyvében, a Kritikában megjelent „A filozófia is
közügy!” (1964/2.) és a Magyar Tudományban nemrég közölt „A magyar
filozófiatörténet kutatásáért” (1966/I.) című cikkében a magyar filozófiai
közvélemény kialakításáért száll síkra. Filozófiatörténetében is helyet
szorít a magyar filozófusoknak, hogy tudatosítsa a magyar bölcseleti gondolkodás folytonosságát. Sajnos egy nagyon fontos vonatkozásban Sándor Pál sem járul hozzá filozófiai elmaradottságunk felszámolásához.
Szembeötlő, mennyire kerüli magyar filozófustársainak megnevezését,
munkájuk figyelembevételét. Érthetetlen, miért vannak közelebb hozzá
egyes külföldi szerzők, mint a magyarok. Miért nem veszi tekintetbe pl.
Antalffy György görög államfilozófiával foglalkozó munkáit, miért hivat1302

kozik Spinozával kapcsolatban Siskinre, Gyeborinra, miért nem inkább
Nádor György kutatásaira? Leibniznél megemlíthette volna Simonovits
Istvánné, Rousseau-nál Heller Ágnes, a fejlődéstannál Benedek István
írásait és Lukács Györgyre hivatkozhatott volna nemcsak vitatkozó szándékkal is, jóval gyakrabban, mint ezt megtette. Hogyan várhatjuk el a
magyar filozófiai közvélemény befolyásolását, ha még a kollegiális összetartozás tudatosítása is hiányzik, ha az a szerző mellőzi saját marxista
társainak munkáit, aki a magyar bölcselet propagátorának tekinti magát?
Annál is inkább feltűnő ez Sándor Pál művében, mert a magyar polgári
filozófusok írásait viszont gyakorta idézi. Sajnálatos lenne, ha ebből arra
kellene következtetnünk, hogy a szerző az ún. magyar polgári filozófusok
műveit olvasta, a marxistákét pedig nem.
A marxizmus történelemszemléletének érvényrejuttatása a filozófiatörténetben mellékes körülmények fő helyre tornászását, aránytalanságokat
idéz elő és gyűlölködő fogalmazásra ösztökéli a szerzőket, melynek nyomában meghalnak a filozófiai gondolatok. Sándor Pál könyve is csak
azokat tudja eligazítani a filozófiatörténetben, akik valamelyest különben
is eligazodnak benne. Ezért aztán nem annyira a filozófiatörténet tanulmányozására alkalmas, hanem annak demonstrálására, hogy mennyire
elégtelen módszereket és példákat adott a marxizmus a filozófiatörténet
tanulmányozásához.
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FENYŐ MIKSA
Tűz Tamás versei 437
Tűz Tamás: Egy ország küszöbén, Versek Amerikai Magyar Írók kiadása,
Los Angeles, 1966, 160 lap.
Az elbeszélő szépirodalommal nincs semmi baj. Az írok mindenütt a világon rengeteg írást produkálnak; a kiadok ennek egy részét ki is adjak, az
üzleti szempont kellő számbavételével s a közönség vásárolja is a könyveket, főleg mióta a paper-back kiadványok ezt mind nagyobb tömegek
számára lehetővé tették. A színház és a film mellett a regény tartja is pozícióját – talán nem is csökkenő mértékben –, a sikeres írók megbecsülése
kielégítő. S ha egy regénynek ma nem lehet olyan jelentősege, közvetlen
hatása, mint mondjuk Rousseau Emil-jének, Goethe Werther-jének, vagy
Manzoni I promessi sposi-jának, vagy hogy a talán legnagyobb hatásút és
legkevésbé irodalmi értékűt említsem: Beecher Stowe asszony Tamás
bátya kunyhójának – miért baj ez? A politikai irodalom, a lélekvizsgáló
irodalom ma fölmentik az elbeszélő irodalmat az effajta problémák kutatásának terhe alól. Marad számára a szórakoztatás, vagy ha úgy tetszik, a
szép szórakoztatás feladata.
Viszont érthető, hogy a dolgok így állván, az irodalom tudósai számára
szükségszerűen adódott a regény problematikája. Hogy lehetne megművelni, hogy a regény mint műfaj megfiatalodjon, új erőre kapjon – elég a
Truman Capote-okból, az olvasó közönséget valami magasabbrendűre
kell átnevelni. Mindezt így – hétmérföldes csizmában vágtatva át a regény
problematikáján, csak azért mondom el, hogy fölvessem a kérdést: mi van
a versírással? Aki a magyar folyóiratokban lapozgat, s én ezt szívesen
teszem, már amennyire fogyatékos látásom megengedi, csodálkozva állapítja meg, hogy mennyi vers kerül közlésre, és mennyi költő énekli zsoltárát a babiloni sötét vizeknél. Ki figyeli meg őket, mormolja soraikat,
jegyzi meg nevüket?
Lehet ebben a szkeptikus kérdésben valami akadémikus gőg. Mint
ahogy a Vörösmarty, Petőfi, Arany iskolájában felnőttek nem tudták elhinni, hogy magyar költő más nyelven is szólhat, mint amelyen ezek a
géniuszok műveiket megteremtették – talán éppen így az a szerencsés
körülmény, hogy Ady, Babits és társaik nagyszerűsége úgyszólván szemem láttára szökkent sudárba. talán ez rögzített meg engem e korszak
437

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 3. számában.
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egyedül üdvözítő akadémikusi hitében, hogy ne mondjam szászkárolyi
hivatásában? De hát ez nem is igaz – az utánuk jövő generáció legkülönbjének, Illyés Gyula költészetének jelentőségét is felismertem, s ha a legújabb nemzedék költészete iránt nem tanúsítottam olyan érdeklődést, mint
az dukálna, hadd próbáljak erről néhány mentegető, magyarázó szót mondani.
Talán így. Az öregkor nem mindenben jelent elmélyülést. „Tiszta világszem” – ahogy Nietzsche mondja az aggastyán látására –, ha általában
áll is a világ dolgai kozmikus jelentőségének felismerése tekintetében,
viszont ugyanakkor a mindennap iránti érdeklődés csökkenését hozza, és
elközönyösülést a szellem némely megnyilvánulása iránt. Az újabbkori
magyar elbeszélőt akkor is méltányolni tudtam, ha kiválósága mellett
fogyaték kosságai is szembetűnőek voltak, míg a lírikussal szemben a
tökéletesség követelményét állítottam fel. A lírikus a maga legszemélyesebb ügyét viszi elénk, együttérzésünket akarja fölkelteni, titkait föltárja,
hogy azokat a magunkénak érezzük, az emberi közöny acélfalán akar áttörni. Nagy vállalkozás, s ehhez nem elég az exhibició, még a legszemérmetlenebb sem. „Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” – igen, mondd el, megkapó formában, ahogy egyedül csak te
tudod, varázsló szavakkal, hogy akinek vallasz, az olvasó, elragadtatással
mondhassa: költő.
Fennkölt princípium, ugyanakkor a felületességnek kényelmes karosszéke, lényegében lemondás versek olvasásáról, pláne olyan elmélyedéssel, mint azt a költő, a panaszló szegény kis gyermek, olyan nagyon elvárja! Így történt meg, hogy már esztendők óta, folyóiratokban lapozgatva
csak úgy találomra olvasok el egy-egy verset, félig figyelve oda, egy nagy
korszak gőgös elfogultságával – szóval sehogy. Hány igazi érték mellett
osonhattam el az utolsó évtizedben bűnös közönnyel – Tűz Tamás egyikmásik versét olvasva, ha fel is csillámlott számomra valamelyik sorának
szépsége, nem időztem el nála –, minek is, mi jó jöhet Galileából! Hogy
ez milyen bűn a szentlélek ellen, erre igazán csak most eszméltem rá,
amikor Tűz Tamás versesfüzetének elolvasására szántam el magamat.
Elolvastam verseit s ezzel egy gonosz varázslat tört meg: a líra szépsége
újra revelálódott számomra: Tűz Tamás költő.
Ennél többet a továbbiakban is nehezen mondhatok. Ahogy lírai eposzában – ő Napló-nak nevezi –, az orosz fogság négy szörnyű esztendejének vízióját fölidézi, drámai erővel ábrázolt száz érdekes egyéniséggel –
bocsánat e Gregussra emlékeztető fogalmazásért!– ahogy az olvasót pokolkörei során ragadja magával s művészetének nemes eszközeivel kény1305

szeríti, hogy az eseményeket, amiket ő átélt, azt vele élje át, az embereket,
kiket megismert – s érdemes volt megismerni őket – fogadja barátságába,
ezt csak költő művelhette meg. Művészetének érettségével, ahogy azt a
tudatosság és ösztönösség Tűz Tamásnál oly szerencsésen megművelte.
Amit elmond: Dante n'a rien vu – Dante semmitsem látott; nem is tudom,
ki írta ezt, de esküszöm, hogy a pokolkörök oly gazdag irodalmában,
melyben följegyezték a szörnyűségeket, mikkel az utolsó emberöltő alatt
az emberiség önmaga ellen vétkezett, Tűz Tamás költeménye a legkülönbek között foglal helyet.
Tűz Tamás költészete rendkívül gazdag képekben; szinte vászonra vetítve látjuk átélt eseményeit; nem is tudom, hogy tudta megművelni, hogy
dacára a képek halmozásának, maga a költemény az egyszerűség, a keresetlenség szép benyomását kelti. Költészetének egyik titka ez. A másik
titkáról – van több is –, talán Babits Mihály megállapítása ad megfejtést:
hogy igaz költő csak igaz ember lehet – nem tudom, áll-e ez a tétel, de
Tűz Tamás esetében hajlandó vagyok igazságként elfogadni. De hogy az
olvasó is elfogadja, tudom, nem elég az én fogadkozásom, meg a verssorokkal, vagy akár versszavakkal való példázás – a meggyőzés egyetlen
komoly lehetősége: tessék verses füzetét elolvasni!
Talán még annyit: Tűz Tamás hívő pap-ember, ki érthetően nem kedveli a marxista világnézetet. Gúnnyal, megvetően beszél róla, de sohasem
hitvitázó szenvedélyességgel, mint aki meg van győződve arról, hogy
amit ő költeményében vall, az az igazi cáfolat. Talán azon el kellett volna
gondolkoznia, hogy mindazért, amit ő és szenvedő társai átéltek, teljes
egészében a bolsevizmust terheli-e felelősség, vagy osztoznia kell ebben
magával a háborúval?
A Napló évei után következett az 1956 vízválasztója, „Egy ország küszöbén”, új hangú versekben a honkeresés nyugtalan, majd belenyugvó
énekét zengi; nagy kedvem volna azt a mozgalmas himnuszt vagy panaszt
teljes szövegében ideírni, mellyel a küszöböt átlépi. Igen szép vers, szívesen olvasom majd fel látogatóimnak. És a másikat a Földrengés után címűt, vagy a Róma-verset; nem hiszem, hogy szebbet dedikáltak XXIII.
János pápának. Ki volt mestere, nem tudnám megmondani; bizonnyal
tanult minden nagy magyar költőtől, de leginkább azt tanulta meg tőlük,
hogyan kell a maga útján járnia. Sajnálom, hogy nem élek vele egy közösségben. (Ezt nem metaforának mondom.)
A versesfüzet szép kiállításáról a müncheni Molnár József nyomda
gondoskodott.
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PEÉRY REZSŐ
A két Esterházy

438

Mint egy régen elsüllyedt világ tanújának – aki ki tudja meddig szólhatok
még – beszélnem kell róluk a hála és tiszteletadás hangján, két emberről
az embertelenség korában. 439
A származás s a vagyon előjogán léptek a csehszlovákiai magyar közélet porondjára a harmincas évek elején. A család férfisarjat nyilván Budapest szemelte ki politikai szereplésre: a fiatal földbirtokos grófban
Szüllő Géza utódjának szánt ember indult a prágai parlament felé.
Lujza grófnő csakhamar függetlenítette magát minden vele kapcsolatos
külső szándéktól és egyre nagyobb kedvvel és lendülettel vett reszt a
csehszlovákiai magyar neokatolikus ifjúság mozgalmában. Független,
éber szellemével, eredendő türelmességével, széles látkörével e csoportosulás egyik legrokonszenvesebb vezető alakja lett.
Kissé hanyag tartásukkal, mozgékonyságukkal, enyhén palócos hangszínűkkel, gyakori mosolyukkal hasonlítottak egymásra. Mindkettő középtermetű volt, szőke, igen karcsú, puhaállú, magabiztos derűvel a világra csodálkozó. Életfelfogás, műveltség és szellemi érdeklődés tekintetében annál erőteljesebben különböztek egymástól. Az ifjú gróf szellemi
emberre nem tett hatást, műveltség és életeszmények területén eleinte alig
különbözött a Nemzeti Kaszinóban formálódó átlag kortársaitól. Annál
nagyobb öröm volt figyelni Lujza grófnő szellemi fejlődését, a mohóságot, amellyel a francia neokatolikus bölcselet és kritika nagyjait tanulmányozta és népszerűsítette, annál mélyebb hatást váltott ki az a
jóltájékozottság és türelem, amellyel a baloldali mozgalmakat figyelte és
számontartotta. Korán elsajátította a nálunk igen ritka szellemi magatartást, ami mindvégig jellegzetessége maradt: a jóindulatú, érvet latolgató
vitatkozás művészetét. Ha forró, türelmetlen és zavaros ifjúsági vitáinkra
gondolok vissza, Esterházy Lujza, a kortárs arcok indulatos galériájában,
a dialógusra termett ember méltányló türelmét idézi számomra. Elsősorban ő volt az, aki a mi radikalizmusunk mögött – a Sarlós mozgalomra
gondolok itt – a tiszta és nemes szándékot figyelte és szerette; s így mindenkor tiltakozott a velünk kapcsolatos általánosító elítélés ellen, ami –
mint nyilván jól tudta és sejtette, radikalizálódásunk egyik mozgató rugó438
439

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 4. számában.
Esterházy Lujza váratlan halálának híre késztetett ez emlékező sorok megfogalmazására.
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jává vált. Hídszerepre, közvetítésre született emberként igyekezett ama
végzetes esztendőkben közös humánus nevezőre hozni a különböző világnézeti táborokban versengő erőt és akaratot.
Jóval később tudtam csak meg, hogy ebben a két, egymástól elütő testvérben, ebben a két annyira különböző emberben, a vidám, felületes, érdektelennek tetsző politikusban és elevenszellemű, művelt, intellektuális
húgában, a lényegi értékek területén mégis annyi rokonvonás lakozik.
Az általános emberi mértékek, a közös európai civilizáció összeomlása
formálta ki kettejükben ezt a maradandó és magatartást alakító mélységes
egyezést.
Addig János grófot olyan ifjú arisztokratának tudtam, akit a származás
és vagyon jelöl ki számomra cseppet sem rokonszenves szereplésre, ahol
majd Szüllő vonalát követi, Szüllő eleven szelleme és liberalizmusa nélkül, nagyjában úgy, ahogy a Nemzeti Kaszinóban számára előírják. Joggal féltem az ellenzéki politika szerepéről Csehszlovákia felbomlasztásában, mert tudtam, hogy ezzel eltűnik immár az utolsó akadály a barna
zsarnokság délkelet-európai terjeszkedése útjából, s mi, szláv ellenfeleinkkel együtt vesztjük majd el nemzeti önállóságunkat ám úgy, hogy nem
lehet soha már hasznunk e veszteségből. Esterházy Lujza barátom és vitatársam, boldogtalan szereplésével János gróf politikai ellenfelem volt a
csehszlovák válság idején, akire elutasító haraggal gondoltam.
Hanem az 1938 őszével ránkköszöntő válságos idő komor törvényei
csakhamar elmosták a tegnapi ellentéteket és új arcvonalat alakítottak ki –
inkább láthatatlanul, mint láthatóan KözépkeIet–Európában. Az embertelen esztendők félhomályában és fél illegalitásában az emberi és politikai
magatartást – vagy tartózkodást – egyre jobban a hitlerizmussal szemben
kialakult csendes szolidaritás határozta meg.
Ekkor tanultam megismerni a két Esterházyban lakozó közös értékeket. Abban a földcsuszamlásban, amely az addigi emberi és polgári civilizációt temette el, Szlovákiában ez a két ember, egy jelentős magyar történelmi név viselője, tüntető hűséggel ragaszkodott az elmerült világ erkölcsi mértékeihez: a kispolgári őrület és nihilizmus korában egyre nyilvánvalóbb elszántsággal tudott megmaradni embernek, patriótának és keresztény világpolgárnak.
A férfi nevét az 1938 őszén bekövetkező változások emelték magasba:
eleinte a beomló, majd eltiport csehszlovák állam autonómista – tehát
látszatra győztes – ellenfeleinek táborába utalta politikai szereplésének
nehézkedési ereje. A későbbi esztendők mutatták meg csak teljes mértékben, mennyire alkalmi és alkatához-elveihez nem illő volt ez a szereplés.
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Hanem az rövid idő múltán is kitűnt, hogy Esterházy János – akár Szüllő
Géza – ellenfele volt ugyan a régi Csehszlovákiának, de nem barátja a
köztársaságot elpusztító fasiszta koreszmének. Kassán 1938 októberében
elmondott beszédéből kitűnt már ez, amidőn méltányos és türelmes elbírálást kért a magyarlakta területekkel Magyarországhoz csatolt szlovákok
számára. S kitűnt csakhamar ama ugyancsak józan és nyugodt módszerből, amellyel az önálló Szlovákiában megmaradt magyar néptöredék politikai képviseletét megszervezte. A visszacsatolásokkal ránkköszöntő
nemzeti delírium korában visszatért Szlovákiába, hogy egy immár egyre
kibírhatatlanabbul zaklatott kisebbség emberi jogait próbálja védeni s
menteni a gauleiterek és megbokrosodott szlovák ifjú fasiszták kegyetlen
új világában, a józannak maradt szlovákok és a Teleki Pál szabású budapesti politikusok támogatásával.
Ebben az igyekezetében nemsokára megszerezte a Szlovákiában maradt magyarok osztatlan támogatását. Esterházy János vezetésével a Magyar Párt megmaradt korszerűtlen alakulatnak. A régi keresztényszocialista funkcionáriusok igazgatták, immár azzal a különbséggel, hogy most
egy demokráciaellenes, totalitárius légkörben tegnapi stílusú konzervativizmusuk egyre progresszívebb tényezőnek mutatkozott: tüntetésnek az
elsüllyedt polgári jogrend és civilizáció emberi értékrendszere mellett. Ez
a szervezet így a maga régies szellemével, tisztességesen konzervatív
nonkonformizmusával tetőt, valamelyes jogvédelmet, bátorítást jelentett a
ránkzúduló katasztrófában. Ám Esterházy Jánosnak voltak ebben az időben meglepő gesztusai, amelyekkel a Teleki Pál féle – sajnos kései – magyar reformtörekvések hívének mutatkozott. A Teleki Pál vezetésével
létrejött budapesti néptani és agrárföldrajzi kiállításon, mint ismeretes,
egyszerű és ötletes módon állt ki a földreform mellett. Egy táviratszöveget küldött a kiállításra, amelyben leszögezte, hogy a csehszlovákiai földbirtokreform után meghagyott maradékbirtokán kitűnően tud élni és gazdálkodni. Ezt az érdekes nyilatkozatát – célzásának éle miatt – a hatóságok csakhamar eltávolították. Ez már Lujza grófnővel megmutatkozó
egyezés volt: mindketten tudták, hogy osztályuk privilégiumai az átalakuló világban immár tarthatatlanok. Esterházy Jánost csakhamar nyílt támadások érték a fasizmus felé „fejlődő” budapesti szélsőnacionalisták részéről: annál jobban tudatosodott bennünk, szlovákiai magyarokban, hogy
nevünkben és képviseletűnkben tisztességes és jószándékú ember beszél;
aki számára a keresztény és magyar politika korszerű és ellenálló jelleget
jelent, patrióta hűséget és emberi tisztességet a nihilista forradalom korában.
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Ahogy ebben sok-sok ezer, egykor egymással ellentétes szlovákiai
magyar akaratát fejezte ki, ama társaim nevében is szólt, akik a minap
ellenfelei voltunk, a Lujza grófnő vítafelei sorában. És sok-sok társammal
együtt igaz szeretettel fogadott, hogy immár ne arról beszéljünk, ami elválaszt, hanem arról, ami összeköt bennünket, hiszen ez bizonyult a lényegesebbnek: küzdelmünk azért, hogy emberek, magyarok és Jézus etikájának hívei maradhassunk. Alighanem neki köszönhetem sokadmagammal, hogy nem valamely táborban pusztultam el, hanem Szlovákiában, viszonylag tető alatt vészelhettem át az iszonyú időszakot. Sok emberen segített lehetőségei szélső határait feszegetve, könnyelmű mosolylyal, vállrándítva, póztalanul, s ez a váratlan gyámolítás nem kisrészben
politikai ellenfeleit támogatta. Az életmentés nem kicsiség; tudatosan
szerettem volna adni valamit érte. Egy táborba hajszolt sorsunk. S így
nem volt abban semmi ízlésellenes, amidőn nem egy művelődéspolitikai
beszédének fogalmazását rám bízta. „Csinálja meg tanár úr, ön jobban ért
ehhez, mert én csak politikus vagyok. írja a szöveget a lelke szerint, mert
a lényeges dolgokban úgyis egyetértünk” – még ma is hallom bátorító
szavát.
A budapesti rádióban több esztendeig idézték a hírek élén és az esti
összefoglalóban ezeket a szövegeket, amelyek neve nélkül soha sem kaptak volna ilyen nyilvánosságot, így azonban nem egyszer feltűnést keltő
nyíltsággal vallottak a Szlovákiában maradt magyarok többségének emberségre, józanságra szomjazó magatartásáról a nemzetünket sújtó erkölcsi válságban.
Nem voltam jó „rabszolga” s a szövegeket nem igyekeztem átformálni,
mintegy stílárisan kiskorusítani: a magam gondolatait fogalmaztam meg
és Esterházy javítást vagy törlést soha sem eszközölt bennük. Teleki Pál
halála óta egyre jobban egyetértettünk, csupán Oroszország szerepének
megítélésében szerettem volna tartózkodóbb és óvatosabb felfogást hallani a szlovákiai magyarok vezető emberétől, hiszen Oroszország ekkor
már Anglia és az Egyesült Államok szövetségeseként harcolt magáért és
szövetségeseiért a hitlerista világhódítás ellen. Mint eszmecseréink folyamán kiderült, Esterházy sem szólaltatta meg szívesen ezt a szokatlanul
éles, rikító frazeológiát, amely olyan tartalmatlannak és időszerűtlennek
tűnt az Oroszország ellen irányuló rablóhadjárat idején. „Mit csináljak, ha
ez az ellensúlya Hitler-ellenes magatartásunknak” – ez volt a válasza
ilyenkor, s én magamban mélységesen sajnáltam, hogy nem tud kitérni az
ilyen alternatívák elől, s előre is aggódtam érte emiatt.
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Ama másik vonalon – ahol szövegeimmel fegyvertársa voltam – annál
nagyobb eréllyel és bátorsággal küzdött a jogtiprás és őrület szelleme ellen. Amidőn az önálló Szlovákia parlamentjében a zsidótörvények felől
kellett szavazni, Esterházy János a totalitárius népképviseleti gyakorlatban nyilván azóta is példátlan merészséggel a ház valamennyi tagjának
alázatos igenjével szemben nemmel szavazott. „Der Herr Gráf stimmt
nicht mit” – másnap így emlékezett meg erről a bátor tettről a pozsonyi
Grenzbote, amelynek személyi vonatkozású glosszái nem egyszer jelentettek Auschwitz és Illava felé kiállított kísérő levelet. Esterházy budapesti támogatással valamiként megmenekült e sorstól, aminek veszélyével
éppolyan nyugodtan nézett szembe, mint a felzúdult szlovák parlamenttel
a vakmerő és nagyszerű gesztus pillanatában. Ki csinálta volna ezt utána?
A nagy döntések pillanatában ez a könnyelmű, örökké mosolygó férfi,
római magatartásról tett bizonyságot. Ahogy a szlovák parlamentben
emelt fővel, szó nélkül tűrte, hogy leköpdösik, hitvalló keresztényt a magukat keresztényeknek nevező pogányok. Valódi nemesnek: bátor és igaz
férfinak mutatkozott az egyre jobban elsötétedő esztendőkben, a végső
válságok és próbák idején.
Amidőn 1944 márciusában Magyarországot megszállta a hitlerista
haderő, közösen azt határoztuk, hogy lapját, a pozsonyi Magyar Hírlapot,
nem adjuk ki tovább. Amidőn a német hatóságok ebbe nem egyeztek bele,
hiszen ez a megszállás elleni tüntetést jelentette volna, Esterházy bizalmas utasítására nyomdászaink homokkal kezelték meg a rotációs gépünket, hogy módunk legyen a megjelenés legalább ideiglenes megszüntetésére. A szlovákiai felkelés idején tőle kaptunk szigorú utasítást arra, hogy
kerüljük a partizánokkal kapcsolatos kötelezően bárgyú és fülsiketítő
zsargont és használjuk helyette a „szlovák felkelők” kifejezést.
Amidőn pedig a Közép-Szlovákiában elszigetelt felkelőknek gyógyszerre volt szükségük, néhány szlovák politikai ismerőse hozzáfordult,
hogy a Budapesten időközben beiktatott Lakatos-kormánytól a segítséget
kieszközölje.
Az életveszélyes megbízatásnak eleget kívánt tenni és az ügyben maga
ment fel Pestre, hogy a gyógyszerküldemény ügyében eljárjon.
Határozott döntés és kockázatvállalás a végső, nagy dolgokban – ez
volt ennek a puhaállú arisztokratának a nagysága.
Az általános menekülés idején, a helytállásra adott utasítást. Amidőn
immár nyilvánvaló volt, hogy az orosz hadsereg fog megszállni bennünket, kérleltük, hogy ha mi maradunk is, ő menjen nyugatra, mert gróf és
ebben a minőségében az oroszok szemében elsőszámú osztályellenség
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lesz. „Ha önöket maradásra buzdítom, nekem is itthon kell maradnom,
bármilyen sors elé nézek” – ez volt a válasza. Mindketten Szlovákiában
maradtak. Esterházy Jánost az orosz hatóságok a pozsonyi harcok elülte
után néhány nappal letartóztatták és ismeretlen helyre hurcolták. Évek
múlva adták ki, az akkor még Benes elnöklete alatt működő csehszlovák
kormánynak. A magyar antifasiszta grófot a csehszlovák hatóságok a köztársaság bomlasztásában betöltött szerepéért halálra ítélték, majd külföldi
intervencióra ítéletét életfogytiglani fogságra változtatták. A kommunista
haza háborús bűnösként halálbüntetéssel sújtotta azt az egyetlen volt képviselőjét, aki annakidején megtagadta az igent a fasiszta haza alapvető
törvényétől.
Szlovákiai bújdosásaink megszervezőjét, sokasok emberi sors megmentőjét, a szíve gyökeréig hitlerellenes politikust, a szlovákiai ellenállás
egyik munkatársát így ítélte meg, így mérte meg Benes Eduard restaurált
köztársaságának jogítélkezése, nem az ítéletre, hanem önnön magára és
hírére zúdítván ezzel vádat. A jó ügyében vetett hitünket ez a fantasztikus
justizmord ma éppúgy megrendíti, mint tette azokban a kaotikus esztendőkben. Azt hallottuk, hogy bátran, emelt fővel és nyugodt lélekkel viselte el sorsát. Meghurcoltatása és fogsága esztendeiben visszatalált a forráshoz, amely Lujza grófnőt éltette életfelfogása és szelleme vallásos reformjához.
Sokszor gondoltam az elmúlt húsz esztendőben az életbenmaradottak
lelkiismeretfurdalásával az üldöztetésem idején – az üldöztetésünk idején
társaimnak kaput nyitó Esterházy Jánosra. A még élőért nem tehettem
semmit – kergetett lévén magam is. S megrendítő dolog tudni, hogy húsz
esztendő múltán sincs fórum e világon, ahol a halottért, emlékének rehabilitálásáért a meghallgatás reményében szót emelhetnék.
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SULYOK VINCE
Laxness színeváltozásai 440
Halldór Kiljan Laxness: En digters opgör; Cyldendal, Koppenhága, 273
lap.
A Salka Valka és a Független emberek európai nyelveken való megjelenéséig csak földrajzi utazóknak és szága-irodalom iránt lelkesedő germanistáknak voltak alaposabb ismereteik Izlandról, de őket is e különös sziget egzotikus furcsasága foglalkoztatta elsősorban. Érzékszervi, vagy
méginkább: korközelbe Halidór Kiljan Laxness regényei hozták ezt a
valószerütlenül távoli szigetet a maga különös és sajátos világával. Csak
az izlandi nyelv és irodalom alaposabb ismerői tudják, hogy Laxnessnek
milyen nagy érdemei vannak hazája irodalmi nyelvének és az izlandi prózastílusnak megújítása, gazdagítása körül is. Sőt úgy látszik, éppen ezért
érdemli ki leginkább a „forradalmár” jelzőt, amivel megint nem akarom
társadalmi visszásságokat leleplező szociálkritikai tevékenységének tényleges értékét és jelentőségét elvitatni. Szocialista-realista berkekben
azonban hajlamosak arra, hogy működésének csak bizonyos sajátosságait
és jellegzetességeit nézzék, azt is csak felületesen, összefüggéseiből kiragadva, egyéb – számukra problematikus – vonásait elhallgatva. Laxness
magyar és orosz olvasói közül kevesen tudják (hála a dialektikusán objektív szocialista irodalomtörténet írásnak), hogy kommunistának hitt és tudott írójuknak, pályakezdése éveiben, volt egy hosszabb katolikus időszaka is. Nemcsak konvertálása, meg a luxemburgi Szent Móric bencés kolostorban töltött egy éve alapján állíthatjuk ezt, hanem 1927-ig kiadott
több regénye, valamint egy vallási vitairata alapján is. Ebben az utóbbiban Thȏrbergur Thordarson Levelek Laurához című könyvének heves,
marxista-kiindulópontú támadásaival szemben kelt a katolikus egyház és
általában a vallás védelmére.
Az én nemzedékem, az otthoni egyetemi évek során, a nyugati országok haladó szellemű íróinak állandóan korrigált (szűkített és kiegészített)
listáján ismerte meg Laxnesst, pártosan csillogó jelmezben, tántoríthatatlan harcosként, akinek külön fontosságot adott az, hogy kommunistaként
könyvelhették el – a„becsületes humanista” nyugati írók sajnos túlnyomóan „polgári” társaságában.

440

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 4. számában.
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Annál meglepőbb hát, hogy Laxness most még ezt a hajdanikommunista voltáról szóló állítást is visszautasítja. A kis izlandi kommunista pártnak ő sose volt tagja, mert – mint írja –, miután a katolikus tanok
szinte észrevétlenül elpárologtak belőle, nem volt kedve újabb „hasonló
szervezetbe beiratkozni, mely konszakrált ortodoxiát, sanctum officiumot,
pápát és cenzúrát hozott létre. Csak azokat a szocialista tanokat vallottam
a magaméinak, melyek összeegyeztethetőek voltak szerény elképzeléseimmel, a többiekkel nem törődtem.” „(...) hogy a fasizmus elleni izlandi
népfront létrehozását könnyebbé tegyék, megszüntették az Izlandi Kommunista Pártot (...) és Szocialista Egységpártot indítottak. Külföldön voltam, mikor ez történt, de hagytam, hogy az új párt egyik alapítójaként
jegyezzenek föl. Noha a pártmunkában sohasem vettem részt, mindenkor
rokonszenveztem azokkal a fő alapelvekkel, melyekre e párt épült, annak
ellenére, hogy gyakran elégedetlenkedtem fejlődésével, s különösen akkortól, hogy a Komintern-időszak törekvései megint fölbukkantak.” –
Másutt kifejezetten haloldali szocialistának nevezi magát.
Teszi pedig mindezt Egy költő leszámolása című könyvében, amely
1964-ben jelent meg Koppenhágában. Magyarországon a hivatalos körökben 1957 óta jó adag gyanakvással kísérik Laxness munkásságát. Az
„októberi sajnálatos események” következtében az izlandi író még a fenti
nem-igazi-kommunista tagságát is fölmondta. Próbáltak ugyan állandóan
úgy viselkedni, mintha mi sem történt volna, s még 1964 szeptemberében
is olyan fényképeket közölt róla a cikkeinek zömében dogmatikus Kritika, melyek Dobozy Imre és Darvas József vonalasán szívélyes társaságában mutatják a PEN-összejövetelre Magyarországra látogató írót; a régi
bizalom azonban megrendült.
Nos, a „leszámolás” nem abból a célból íródott, hogy ez a megrendült
bizalom helyrebillenjen. Sőt, az egykori évek eseményeinek, útkereséseinek újraidézésével Laxness mintegy túl akarna lépni korábbi melléfogásainak torlaszán, a vallomás által megkönnyebbedni, megszabadulni a szükségtelenné és haszontalanná vált ballaszttól. Ezt igazolja a könyv kicsit
fölényesen önirónikus, de kiengesztelést-föloldást kereső humora is.
Amivel elsősorban leszámol, az a szovjet-szocializmusba vetett hit. A
kommunizmus is csak illúzió volt, egyfajta intellektuális önszuggesztió –
ez a kissé rezignált hangú végkicsengése vallomásainak.
Könyve, mely életének gyakran és radikálisan változó stádiumait
igyekszik igazolni, dokumentálni és megmagyarázni, külső formáját tekintve egyfajta sajátos útikönyv: számtalan földrajzi értelemben valóságos utazásának, valamint a szellemi irányzatok olyannyira különböző
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területeire vivő kitérőinek, elkalandozásainak meglehetősen rapszodikusan összehordott története. Íróknak, kik különös indításokkal hatottak rá,
külön fejezeteket szentel, így Sinclair Lewisnek, James Joycenak, Proustnak, Thomas Mannnak, Upton Sinclairnek és Martin Andersen Nexőnek.
Ír kolostorban töltött időszakáról, fontosabb műveinek élményhátteréről,
megírásuk és kiadásuk körülményeiről, olasz, skandináv, spanyol útjairól,
aztán valamivel részletesebben három évre terjedő észak-amerikai tartózkodásáról; ezek az amerikai évek hozták meg életének új váltását is: a
katolicizmustól a marxizmusba. Irodalmilag ez a váltás a lélektani regénytől a szociális regényhez, a társadalomkritikához való fordulást
eredményezte. Európába visszatérve Willy Münzenberg segítségével jutott
el a Szovjetunióba 1932-ben; majd 1937/38-ban a szovjet írók szövetsége
hívta meg újból hosszabb tartózkodásra. E két szovjet útnak a leírása,
elemzése áll az Egy költő leszámolásának középpontjában, s természetszerűleg ezek a fejezetek érdekelnek minket is leginkább.
A könyv szerint főként a fasizmus erősödése folytán jutott el Laxness a
kommunistákkal való együttműködés gondolatához. „Mi, akik az egész
világon intellektuelleknek nevezzük magunkat, készek voltunk bármilyen
egyesületbe beállni”, ha az történetesen a fasizmus ellen indított harcot.
„Nem volt az a antifasiszta szervezet, amelyet mi közvetve vagy közvetlenül ne támogattunk volna, még a kommunista pártokat is, mégha csak
félútig értettünk is egyet velük. Sok szellemi ember meg sem állt a kommunizmus szentélyéig. Én azonban nem tudtam volna elképzelni, hogy
egy olyan pártba lépjek be, amely a Kominterntől függött, azaz egy távoli
főhadiszállás parancsainak engedelmeskedett és korlátozta saját tagjainak
személyes szabadságát.” (91. old.)
A világ első szocialista államáról táplált illúziók azonban eleven erővel
éllek benne – legalábbis addig a pillanatig, amíg vágyálmait és elképzeléseit végre szembesítenie sikerült a szovjet mindennapok kissé meghökkentő valóságával. „Hittem a szabályok által irányított szép emberi életben, s azzal számoltam, hogy ilyen életet éltek a Szovjetunióban is az
emberek. Meg voltam győződve arról, hogy ott új civilizáció szociális
alapjait teremtették meg. (...) Nem volt elegendő élettapasztalatom és életismeretem ahhoz, hogy fölfoghattam volna, nyomor és szocializmus
együvé is tartozhatnak. Azt képzeltem, a szocializmusban minden embernek elegendő ennivaló jut és tüzelőanyag bőségesen; szépség és életöröm
sugárzik ki a lakásokból; minden egyes áru, amelyet szocialista országban
készítenek, munkása szeretetének és becsvágyának jeleit viseli magán; a
társadalom harmonikus, s a győzelmes élettapasztalat mosolya tükröződik
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az emberi arcokon.” (109. old.) – „Életemnek valószínűleg egyetlen másik pillanatában sem ért akkora meglepetés, mint mikor 1932-ben egy
hűvös őszi napon ott álltam hirtelenül egy leningrádi utcán, olyan nem
messze fekvő városok friss képével a fejemben, mint Berlin, Amszterdam, Koppenhága és Stockholm: mintha csak egy másik csillagzatra érkeztem volna.” (113. old.)
Ezt követően arról elmélkedik pár oldalon keresztül, hogy neki nem
volt teljesen ismeretlen az emberi nyomor gyakran megrázó látványa;
gyermekkorában találkozott rongyokba burkolt, félreeső helyeken, rozzant kunyhócskákban lakó, sorsukra hagyott öregekkel és nyomorékokkal; Dél-Olaszországban és Amerika nagyvárosainak nyomornegyedeiben
is látott szegénységet, noha az amerikaiak ritkán voltak olyan szegények,
hogy szükséglakásaik előtt ne állt volna egy autó. valamint hogy a legszükségesebb ruhadarabot ne szerezhették volna meg fillérekért egy-egy
kiárusítás során. De azt nem tudtam elképzelni, hogy emberek viskókban
és a középkori pauperizmusnak olyan formái közt létezhetnek a földön,
mint amilyenek abban az időben Oroszország városait megtöltötték.”
(114. old.) „(...) Csaknem harminc millió paraszt volt menekülőben a vidékről, a kollektivizálás elől. Ez a gyökértelenné vált zsellérség tehenéért
és disznajáért mindössze ideológiát es propagandát kapatt cserébe.” (115.
old ) „Az ország állapotát jellemzi az hogy sehol sem lehetett előteremteni a normális civilizált társadalom mindennapi szükségleti cikkeit: kérdéses, az ég kiválasztottai, vagy azon kor oroszai lettek volna-e jobban meglepve, ha valaki afelől kérdezősködött volna, hol lehetne itt a mennyben
ollót vásárolni; vagy borotvapengét.” (116. old.)
Semmi kétség, nem utólagosan kigondolt rágalmakat olvasunk itt, hanem a harmincas évek szovjet valóságának őszinte hű képét látjuk viszont, Laxness akkori pontos megfigyelései, észleletei alapján. Más kérdés, miért kellett harminc évnek eltelnie amíg erről ilyen formában, ilyen
következtetéseket levonva beszámolt. Kővetkező sorait talán e kérdésre
adott részbeni válaszként is fölfoghattuk: „Nekünk, baloldali szocialistáknak, jóhiszeműségünk volt a legnagyobb melléfogásunk. Pedig a legtöbb
esetben nagyobb vétek könnyenhívőnek lenni, mint hazugnak. A forradalomért lelkesedtünk és a szocializmusba vetettük reményünket, s bár tapasztaltuk olykor, mégsem hittük el, hogy az oroszországi társadalmi viszonyok olyanok voltak Sztálin alatt, mint amilyenek. Nem azért nem
hittük el, mert mások jól hazudtak, hanem mivel mi magunk hazudtunk
túlságosan jól saját magunknak. Az embert legdrágább reménykedései és
ideái gyakran vezetik a valóság tényétnek tagadásához.” (202. old.)
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Ez a magyarázkodás azonban csak reszben fogadható el, hiszen
Koestler Arthur és André Gide (hogy csak e két legáltalánosabban ismert
esetet említsem) arra szolgál ékes bizonyságul, hogy másfajta magatartásra is volt járható út – anélkül, hogy engedékenységet kellett volna mutatniuk a fasizmus irányába. Laxness különös, gyakran opportunusnak ható
jellemében kell keresnünk kérdésünkre a választ – abban a talán bizonyom fokig paraszti őseitől örökölt óvatosságban, tartózkodásban, amelylyel bensőjét, lelki világát, gondolatait mindig elzárja a külső világ elől;
nem önmagát akarja folyton megmutatni, lemezteleníteni hitvalló-módra;
véleményét nem tartja szükségesnek azonnal hangoztatni, inkább szemlélődik, nézelődik, mérlegel csöndesen a változó és szálló időben, a változó
viszonyok és körülmények közepette, egyfajta, már-már cinikus humorral. Önvédelem volna ez, a mindent kontemplatívan átvészelni és túlélni
tudás ösztöne? Ravaszdi tudatosság is rengeteg lehet ebben a magatartásban – regényeinek tanúságtétele alapján gondolva, melyekbe sose elegyítette sablonosan-szólamszerűen politikai felfogását, mégkevésbé a szocialista realizmus szürkítő tanait, akárhol tartott is megírásuk idején állandóan hullámzó, kereséssel teli pályáján.
Így történhetett meg, hogy a szovjet élettől és szovjet szocializmustól
való elidegenedése, noha orosz földre érkezése első pillanatától növekedni kezdett benne, negyed századdal később kapott csak kifejezést szavakban. De 1957-ben és 1963-ban (a könyv írása idején), túl Sztálinon, az
olvadási időszakon, túl a 20 kongresszuson, s túl a meg leleplezőbb magyar forradalmon, kellett-e ekkor már igazi erkölcsi bátorság ehhez a
laxnessi költői leszámoláshoz?
Aligha. De Laxness talán nem is akart most bátornak látszani, csak
véglegesen és nyilvánosan megszabadulni bizonyos politikai útkeresése
és magatartása következtében fölgyűlt tehertől, különösen a személye
körüli előítéletek és hiedelmek egy részétől. Meg talán új hitéről, a svéd
szocialista megoldásba vetett reményeitől is ezúton akart tájékoztatni
minket.
Ez az új meggyőződése egyidejűleg növekedett benne a szovjetkommunizmustól való elidegenedésével. 1956 tavaszelőjén, második
hosszabb szovjet útjáról Uppsalába visszaérkezve úgy érezte, hogy „jótékony érzés volt újból Svédországban lenni, abban az országban, ahol a
népnek mindene megvan, amiről csak a forradalom álmodni tudott, kivéve a kötelező hivatalos fölfogást és a kivégzőosztagokat. A Szovjetunióban (főleg második útja során) átélt események, köztük a hírhedt moszkvai perek, a teljes törvénytelenségről tanúskodó letartóztatások, a mar1317

xizmushoz, mint érvényes társadalomfilozófiai áramlathoz való viszonyára is kihatottak. Már a húszas évek második felében, Amerikában is úgy
látta, hogy Marx túlságosan is a 19. századhoz kötődött, azaz elavult. Új
könyvében, a sztálini önkény részletes ismeretében odáig megy, hogy a
marxizmust a nemzeti szocializmus és a sztálinizmus közös forrásának,
kiindulópontjának tekinti: „Nehéz lenne egy olyan elméletre hivatkozni,
mely eredetét, gondolkodásmódját, tanait és stílusát tekintve németebb
volna, mint a marxista társadalomfilozófia A nemzeti szocializmus éppen
olyan elképzelhetetlen Marx nélkül, mint a sztálinizmus. Nem volt véletlen, hegy a kettő szövetséget kötött egymással.” (251. old.) – „Hitler és
Sztálin egyforma agyafúrtsággal használt fel másodrangú marxistákat
zagyva elaboratoriumához, melyet egyikük das Volks-nak. másikuk
Narod-nak hívott „Alles mit dem Volk, durch das Volk, für das Volk!”
(153. old) S Laxness kísértetiesen hasonló eredményre jut, mint a jugoszláv Milanov professzor; „Nem volt az a becstelenség, amit Hitler és
Sztálin alatt ne követtek volna el a nép nevében a nép ellen. Könyveket
égettek cl, műalkotásokat romboltak szét és eszméket száműztek ennek a
marxista „népnek” az érdekében, amely soha sehol nem létezett. (153.
old.) E megfogalmazásban a legfigyelemreméltóbb természetesen a két
rendszer közé tett egyenlőségi jel!
Laxness antifasiszta érzelmeit illetőleg aligha lehetnek kétségeink.
Annál érdekesebb, hogy Sztálin és Hitler rendszerét összehasonlítva, félreérthetetlenül utóbbinál lát több pozitív vonást. Nem volt az a kormány,
írja könyve 122. oldalán, „amely gátlástalanabb gonosztevőkből állt volna, mint a német náci kormány, a nyomor azonban, mint tényező, összevetve más bajokkal, aligha látszott valami szerepet is a német nép azon
megpróbáltatásainak sorában, melyek ez alatt a kormány alatt érték. Igen,
még az is kérdéses, hogy lehet-e egyáltalán a szó szociológiaí értelmében
valódi szükségről és nyomorról beszélni Németországban a náci rémuralom idején. A kép, amely az embert mindenütt fogadta, akkor éppúgy,
mint ma: gondozott házak, jólöltözött emberek, fénytenger, autók káosza
utcákon és tereken, árúval teli üzletek végtelen sokasága volt (...)”
Hogy viszont a harmincas évek Szovjetuniójának képe milyen volt, arról már föntebb idéztük Laxness néhány mondatát. Különösen a parasztság boldogtalan és kegyetlen sorsa kedvetlenítette el, s érzékenyen reagált
az apátlan-anyátlan-otthontalan besprizornik, csavargó gyerekek megszámlálhatatlan ezreiből álló bandákra is: „eleven illusztrációi voltak annak, hogyan süllyedhetnek emberi lények mélyebbre, mint az állat.” (120.
old.)
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A rongyos emberek általános látványából csak néhány aparátcsik, de
elsősorban is a vörös hadsereg generálisai, tisztjei váltak ki
jobbanöltözöttségükkel; az utóbbiak egyenesen „Jupiterről érkezett követeknek látszottak” a szürke tömeg közepette. De általában: „az utca képe
Oroszország nagyvárosaiban, ami az embereket illeti, keveset, vagy egyáltalán semmit sem hasonlított Európa nagyvárosaihoz (...) Moszkva és
Leningrád, európai fogalmak szerint, száz százalékig nyomornegyedekből
állt.” (228. old.)
A szociális állapotok siralmas voltánál is érzékenyebben reagált
Laxness a belpolitikai viszonyokra, a sztálinizmus belpolitikai módszereire. Míg a plakátokon öles betűk hirdették, hogy „legfőbb érték az ember”,
addig minden törvényességet felrúgva milliókat pusztíttatott el Sztálin.
kommunistákat is. „A kommunizmus gyűlölőinek egyébként szerte a világon vigaszul szolgálhat s egyúttal Sztálinnak is mentségéül, hogy ő karrierje idején soha nem irtott ki saját kezdeményezésre másokat, mint
kommunistákat, s hogy ő mindenkinél másnál, legalábbis minden más
kommunista vezetőnél több kommunistát távolított el e világból. Elbánt
minden vezetővel, aki csak tehetségesnek mutatkozott a Szovjetunió
kommunista pártján belül (...) a vörös hadsereg tábornokainak javát tömegesen ölette le, előzetes bírósági ceremóniával, vagy teljesen törvény
és ítélet nélkül. Ismert az a tény, hogy röviddel a háború előtt Moszkvába
invitálta Lengyelország kommunista pártjának vezetőit lakomára, s a
megérkezéskor minden további nélkül letartóztatta és hamarosan rá kivégeztette őket. Sztálin természettől fogva gyanakvó volt, s a barátai irányában még gyanakvóbb, mint ellenségeivel szemben. Kommunistáknak
sohasem hitt. Mondják, életében nehéz példát találni arra, hogy bizalommal volt valaki iránt is, kivéve egyetlen esetet; ebben az emberben viszont
vakon hitt. Ez az ember Hitler Adolf volt.” (250. old.)
Kiábrándultságáról főleg azok az oldalak tanúskodnak, amelyeken a
sztálini kor olyan fölháborító vétkeiről mond éles ítéletet, mint Maxim
Gorkij meggyilkoltatása, az 1938-as moszkvai tömegperek és a náci zsidóüldözést folytató szovjet antiszemitizmus. Bucharin „trockista, szovjethatalom-ellenes” csoportjának nyilvános kirakatperén Laxness is jelen
volt. „Egyike volt a legfurcsább színdaraboknak, amin valaha is
résztvettem. Valószínűtlen volt minden, mintha a résztvevők csak árnyékok lettek volna (...) A bírák és vádlottak marxista frázisai, a középkori
inkvizíciós perek teológiai karattyolásaihoz hasonlóan, a tárgyalást automatához tették hasonlatossá – megfosztva minden emberségtől (...)” (260.
old.) – Hogy ezek a perek, valamint egy személyes ismerősének, Vera
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Hertschnek minden jogi alapot nélkülöző letartóztatása és eltüntetése így,
ilyen formában megtörténhettek, valami egészen sajátos belső megrázkódtatáshoz kellett vezessenek az északi jogbiztonsághoz, személyi sérthetetlenséghez, alapvető demokratikus emberi jogokhoz szokott
Laxnessnél. Vera Hertsch német nő volt, egy moszkvai német nyelvű
újság munkatársa, s egy kis, egyszobás lakásban lakott pár hónapos kislányával együtt. Laxness éppen nála kávézott, mikor a titkosrendőrség bekopogott és elhurcolta Hertsch asszonyt ... Egyike a legrejtélyesebb dolgoknak, hogy az izlandi író évtizedekig hallgatott erről a tragikus, őt személyes közelségből érintő epizódról, hiszen a német kommunista nő ártatlanságáról teljes mértékben meg volt győződve! Erre a lélektani rejtélyre
Laxnessnek egyetlen eddigi írása sem ad magyarázatot. Ilja Ehrenburgnak, önéletrajzi vallomásainak közlése nyomán, szemére vetette egy szovjet kritikus, hogy amennyiben (mint ezt Ehrenburg állítja) tényleg tudott a
sztálini gonosztettekről, miért nem beszélt róluk! ... Ha Ehrenburgnál elfogadjuk is az öngyilkosság e formájától való visszariadást, miként vélekedjünk az Izlandon, szabad körülmények közepette élő Laxness némaságáról? Mennyi volt ebben a magatartásban a ravasz számítás? A cinizmusnak mekkora adagja szükséges ahhoz, hogy végérvényesen erkölcstelenné váljék az ember?
A sztálini kor sok részletéről kétségtelenül a hruscsovi beszámoló rántottá le a leplet; Laxness azonban sok bűntényről tudott évtizedek óta.
Talán legkevésbé az antiszemitizmus szovjet válfajáról, mely a kozmopolitizmus elleni küzdelem jelszava alatt likvidálta a nagyszerű moszkvai
jiddisch-színházat, huszonöt zsidó származású írót 1948-ban, s egyidejűleg zsidó származású szovjet polgárok statisztikailag egyelőre feldolgozatlan tömegét – mintegy folytatva Hitlernek 1945-tel félbeszakadt
„munkáját”. Az idő azonban Sztálint is félbeszakította, éppen midőn egy
nagyobb csoport zsidó orvos ellen indított hajszát. Minderről azonban
valóban kevés hír szivárgott Nyugatra 1956 előtt. A 20. kongresszus óta
azonban semmiképpen nem lehet személyes hősiességnek nyilvánítani, ha
valaki önvallomásaival hitelesíti a már köztudott történelmi tényeket –
utólag. A Nobel-díjas Laxnesst lelkiismerete, nemzetközi tekintélye már
évtizedekkel előbbre kellett volna, hogy kötelezze erre, ez azonban furcsa
módon elmaradt. Az Egy költő leszámolását ez a késedelem szorítja másodrangúvá, önéletrajzi jellegű írássá – holott a benne elmondottak közvéleményt formáló és forradalmasító hatással lehettek volna a költői és emberi fölháborodás születésével szinkrónban. Tanúlsága azonban így is
rengeteg van e könyvnek, s esetleges folytatásának valószínűleg még több
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lesz, különösen ha az időbeli késés sem lesz többé ilyen szembeszökően
nagy.

1321

GÖMÖRI GYÖRGY
Az új értelmiség nyomában 441
Galgóczi Erzsébet: Öt lépcső felfele; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1965.
Hámori Ottó: A második reggel; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1965.
Az elmúlt tizenkét év magyar irodalmi termését számbavéve, lehetetlen
észre nem venni, mennyi tehetséges fiatal prózaíró jelentkezett ezekben
az években, s hogy a próza, különösen a novella átlagszínvonala mennyit
emelkedett 1954 óta. Sánta Ferenc, Szabó István, Kamondy (Tóth) László, Moldova György és Csurka István mellé a forradalom utáni időkben
felzárkózott Fejes, Hernádi, Galambos, Szakonyi, hogy a náluk is újabban
jötteket ne is említsük. Nem mindenki tudott azonban élni a Kádárrendszer első évét jellemző cseppfolyós helyzet lehetőségeivel; ebben az
időben minél apolitikusabb volt egy írás, annál több esélye volt a megjelenésre, ami pedig az elkötelezettséget illeti, az az új vezetés jelszavai
mellett elköteleződőnek volt fenntartva. Aki nem a napipolitika, hanem az
igazmondás mellett köteleződött el, hallgatásra kényszerült, vagy nem
találta helyét az irodalmi életben. Ez történt Galgóczi Erzsébettel is, aki
az „Új Írás”-ban közzétett vallomásában elmondja, egyidőben erősen foglalkozott a menekülés gondolatával, s föl is szállt a vonatra azzal, hogy
átszökik Jugoszláviába (1958-ban!). Azután mégsem szökött át, s alighanem jól is tette, hogy maradt.
Jói tette, mert Galgóczi Erzsébetből csak Magyarországon lehet jó író.
Ezt a véleményt hosszan indokolhatnánk, bizonyítani úgysem lehetne, s
elfogadni is csak a valószínűségre való hivatkozással lehet. Bármennyire
gazdagnak is tűnjék Galgóczi élményvilága a magyar olvasó számára
(nem tűnik annak, mert viszonylag szűk területet fog be témáival), a nyugati átlagolvasót ezek az élmények kevéssé érdeklik. Reymontot még
annyira-amennyire elfogadták Nyugaton, Móriczot már nem. A
középkelet–európai paraszti világ egyedül egzotikum-jellegével kelthet
érdeklődést a nagyvárosi regénydömpingtől megcsömörlött angol vagy
francia fogyasztóban – de Galgóczi nem elég egzotikus. Témáiban és stílusában egyaránt sajátosan magyar: megkésett, az európai fejlődésben
hátramaradt.
441

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 4. számában.
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Jóllehet ezzel is vitába lehetne szállni, hisz az „Öt lépcső felfele” című
kötetben (kinek jutott eszébe ez a suta cím?) akadnak olyan elbeszélések
is, amelyek éppenséggel átcsempészhetők a nyelvi és ízlésbeli határokon.
Másról van itt szó. Galgóczi prózája odahaza fontos és szükséges, olyan
szerepet tölt be, amelyet nem egy világhírűvé reklámozott bestseller képtelen betölteni: társadalomformáló szerepet. A mai magyar társadalom
lényegében azzá lesz, amivé az új értelmiség alakítja. Ma még túlsúlyban
van a pártbürokrácia, de egyre ingatagabb a lába alatt a talaj, egyre jobban
kell hallgatnia az új, főleg paraszti sorból kiemelkedett értelmiségre. S
Galgóczit a többi közt éppen ez aggasztja: milyen is ez az új értelmiség?
Átalakítja-e a falut, s hogyan alakítja át? Szocialista közösséget segít-e
formálni, igényes, nyílteszű embereket nevelni, vagy kispolgári önzését
ápolgatja, kényelmes konformizmussal kihasználva a városiasodás előnyeit és elfogadva a falu régi erkölcsét és csökönyös előítéleteit?
Az a Galgóczi-elbeszélés, amelyben ez a kérdés előjön (Mínusz), a kötet legjobbjai közé tartozik. Falun az emberek tisztességesebb körülmények közt laknak, jobban táplálkoznak, mint a háború előtt (Galgóczi lelkében nehezen gyógyuló nyomot hagyott a gyerekkori nélkülözés, koplalás), anyagiakban tehát gyarapodtak, de értékrendjük, s életmódjuk nem
sokat változott. Galgóczi egy parasztcsalád téli napját írja le aprólékos
realizmussal; a történet csüggedt pálinka-iszogatással végződik. „Minden
marad a régiben. Mindegy.” De akkor a család „különce”, az egyetemista
lány kinyitja az ablakot és hóval dörzsöli be a homlokát, hogy kijózanodjék, ő nem akar elkábulni, olyannak akarja látni a valóságot, amilyen.
„Inkább fájjon.”
Ez a gesztus, méginkább a rövid mondat, lényeges; ez az „inkább fájjon” Galgóczi egész írásművészetének mottójául is szolgálhatna. Dühös
őszinteséggel vádol, gyón, vallat, őszintesége hol keserű, kétségbeesett,
hol ironikusan önmarcangoló. Néha mind a kettő: „Egyetlen lepedőnk
volt, s csak akkor húztuk fel, ha az apám beteg volt, vagy az anyám szült.
Anyám kilencszer szült, apám kilencszer volt beteg.” De mond magáról
és környezetéről Galgóczi ennél kíméletlenebb dolgokat is. A gyermekkori sérülések érzékeny, dacos, de erősakaratú lázadót neveltek belőle, aki
beleborzong az igazságba, de azért kimondja. Csak azért is. Galgóczinál
az őszinteség a művészi hitel nélkülözhetetlen eleme. „A golyó” című
önéletrajzi vázlatban például megírja, a felszabadulás után hogyan került
falujában a vezetés a „lumpenkommunisták” kezébe, hogyan undorodott
meg apja, volt tizenkilences vöröskatona, egyszers-mindenkorra a politikától. A „Fejjel lefelé” pedig egy ötvenhatos epizódot elevenít fel, a témát
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figyelembe véve szokatlan őszinteséggel. (Szerintem már ezért az egy
írásért érdemes elolvasni az egész kötetet.) Egy Martinkó nevű, munkásból lett tanácselnök az ötvenes években „túlteljesíti” a parasztokat sanyargató beszolgáltatási politikát, s ötvenhatban csak úgy menekül meg
az agyonveréstől, hogy – kézenáll a tanácsházba betódult parasztoknak.
Később igyekszik elfelejteni ezt az életre szóló leckét, (amellyel a falu
Mártinkót jelképesen szembesítette a fejetetejére állított valósággal), s a
kivizsgálásra kiküldött ávós tisztnek nem hajlandó senkit se bevádolni.
Vita kerekedik, s Martinkó végül kifakad: „Aki engem bánt, nem biztos,
hogy ellenforradalmár! Nem vagyok azonos a szocializmussal!” Galgóczi
novellája beszédes lecke mindazoknak a funkcionáriusoknak, akik a szocializmuson még mindig parancsuralmat, a néphatalmon erőszakoskodást,
s október huszonharmadikán ellenforradalmát értenek.
Galgóczit azonban nemcsak társadalmi, hanem lélektani konfliktusok
is érdeklik, s úgy látszik, érdeklődése mindinkább ezek felé tolódik el.
Ebből is születhet jó írás (Aknamező), de olyan viszonylag gyenge novella is, mint a „Kislány a mélység felett”. Ha Galgóczi olyan emberekről ír,
akiket jól ismer, biztos talajon mozog; mikor városi figurákat mozgat,
beszéltet, általában elbátortalanodik. Ez apróbb nyelvi következetlenségeken, stílusbotlásokon is észrevehető; gyengébb elbeszéléseiben az irodalmias, enyhén elavult kifejezések („nem óhajtja látni”, „csevegett a
peronon”) henye városiasságokkal („nem ő hozta létre ezt a szituációt”)
váltakoznak. Szükséges, hogy Galgóczi a városról, a városi ember lélektani konfliktusairól is írjon, de vállalkozása csak akkor járhat sikerrel, ha
ugyanazzal a könyörtelen őszinteséggel, szókimondással világítja át új
környezetének életét, mint ahogy azt a parasztfiatalokéval tette. Ha Galgóczi következetes marad önmagához, továbbra is bátran nyúl a tabunak
kikiáltott témákhoz, nem kétséges, jó irányban halad tovább.
„A második reggel”, Hámori Ottó első regénye, meglepően igényes alkotás. Hámori ugyanahhoz a nemzedékhez tartozik, mint Galgóczi, de
prózájában alig van valami amannak indulataiból, zaklatottságából. Nem
vállalja a „csalódott prófétaság” kétes dicsőségét, de úgy véli, eljött „az
értékek átrendezésének ideje”. Lehiggadt fővel számot kell vetni a múlttal, el kell osztani a felelősséget az egyén és a társadalom, a szenvedő
alanyok és a politikusok között. Hisz nyilvánvaló, hogy azért, ami Barta
Jánossal és Hámori regényének többi hősével történik és történt, nemcsak
a társadalom, a politika vonzása és taszítása felelős.
Lélektani regény? Ügyes ötvözete a társadalminak, s a lélektaninak.
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Barta János karrierjét hathatósan segítik a körülmények, a „kulturális
forradalom”: egyetemre juthat, mérnöki diplomát szerezhet, de a karrier
ára az első, s talán egyetlen igazi, szerelméről való lemondás. Barta azért
szakít Kornéliával, mert a lány származása, s családi körülményei akadályoznák karrierjét – ez az árulásszámba menő szakítás, s Kornélia alakja
vissza-visszatér a történetben, és nem lehetetlen, hogy igaza van Bartának, aki egy alkalommal ezt mondja: „Az első bukásból nem lehet fölemelkedni.” Másrészt éppen ez a bukás, s a rákövetkező lelkiismereti válság formál igazán embert Bartából. Aki végülis olyan szakemberré válik,
aki „szinkronban van a korral”. (A regény végefelé már komputereken,
gondolkodó gépeken dolgozik.) Helyben vagyunk: Hámori is pedzi a
problémát, ami a mai magyar társadalom legaktuálisabb kérdései közé
kell hogy tartozzék – milyen lesz az új értelmiség?
Hámori regényéből nem tudjuk meg, voltaképpen milyen ember is ma
Barta János, inkább csak sejtjük, abból, amin keresztülment; csak addig
követhetjük sorsát, amíg meg nem kapja azt a nagy külföldi megbízatást,
amelynek teljesítésével szakmailag „révbe ért”. Barta kitűnő szakember,
állítja az író. Elhisszük; de milyen ember? Boldogtalan, vagy csak magányos? Második szerelmétől is elszakad, és szinte jelképes értelmű az,
hogy Eszter, akinek az elvesztett Kornéliát kellene pótolnia, végül Beckhez, a Rákos-időkben meghurcolt, régi kommunista vezetőhöz pártol. Mi
marad Bartának? Az emlékek? A munka?
Hámori kitűnően látja s ábrázolja az 1956 előtti Magyarország néhány
jellemző epizódját. Például azt, amikor Beck letartóztatása után Bartát
arra akarják rávenni „odabenn”, hogy besúgóként szolgálja a szocializmus
építését; vagy azt, ahogy a Barta által is megpályázott kutatóintézeti helyet betöltik. Az állást több nagytehetségű fiatal tudós mellőzésével egy
csekélytehetségű protekciós kapja meg. A cinikus Müller, akinek egy
olyan elgondolása van, amivel néhány év alatt milliókat kereshetne az
állam, ezek után így summázza a helyzetet: „hamiskártyásokkal nem lehet
egálban játszani.” És hozzáteszi: „Elviszem a fejemet olyan helyre, ahol
tudják az árát.” Müller ötvenhatban elegánsan Nyugatra távozik, Barta
azonban marad. A regényből nem derül ki, miért, s az sem, miként lehet
az, hogy mégcsak fel sem merült benne a távozás gondolata? Csak azt
tudjuk meg, hogy Müller távozását Barta helyteleníti, nem tetszik neki,
hogy okos kollégája „sietett beváltani a csekkjét”. Úgy látszik, a szerző
Barta kimagasló erényei között tartja számon a türelmet: ki tudja várni,
amíg sor kerül rá, amíg „a fejesek” úgy döntenek, hogy az ő szaktudására
is szükség van. Türelem státuszt terem.
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A regény talán legszembetűnőbb fogyatékosságának azt tartom, hogy
nem ad lelkiismeretes képet arról, hogyan alakult a hősök sorsa ötvenhat
után. Az addig együtt haladó két szál – a közéleti és magánéleti események –, amelynek dialektikus találkozásából, egymásbafonódásából szövődik a regény, az utolsó ötven oldalon a magánélet történéseinek leírásává vékonyodik. Nem mintha egy szerelmet kerülgető viszony tárgyalása
nem tarthatna igényt érdeklődésünkre; de Hámori következetlen, amikor
regénye befejező részében azt igyekszik elhitetni velünk, a politikai konfliktusok lényegében eltűntek Barta életéből, problémái szakmai és szerelmi térre korlátozódtak. Ha pedig Hámori azt igyekezett volna érzékeltetni, hogy hőse a forradalom után megcsömörlött, s távol akar maradni a
politikától, visszahúzódását (részvétlenségét?) meggyőzőbben kellett volna megindokolnia. Így azonban, bár a regény utolsó lapjait valami enyhe
fáradtság, rezignált derű lengi át, azzal az érzéssel tesszük le a könyvet,
hogy a felvázolt sorsokban sok maradt a tisztázatlan és kimondatlan.
„A második reggel” írója az értelmes, világos próza híve. Stílusa még
nem oly egyéni, mint Hernádié, vagy Fejesé, de képszerűségében, tömörségre való igényében mintha velük, s nem a Móricz-Kodolányi iskola
követőivel lenne rokon. Hámori szerencsés középutat talált a beszélt városi nyelv és az irodalmi nyelv között – lágy pasztellszíneket kedvelő
prózája mindenütt mértéktartó, ízléses, helyenként keresetlenül választékos. Ha nem is lesz olyan közönségsikere, mint a „Rozsdatemetődnek, „A
második reggel”-t a sikerültebb új magyar regények közé kell sorolnunk.
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MARTON LÁSZLÓ
Bűnösök és áldozatok 442
Fekete Gyula: Ezeregyedik esztendő; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1965.
Az orvos halála; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1963.
A mai harminc- és negyvenévesek lelkiismeretvizsgálata a jelek szerint
változatlan, igazságtevő hévvel folyik tovább, amint a Columbia egyetemen tanító Juhász Vilmos megállapította: az apák, a mai ötven és hatvanévesek helyett. Alig akad a háborút tíz-húsz éves fejjel megértek közül
olyan, aki ma ne adná közre élményeit. Pontosabban, az elmúlt két évtized töprengéseinek, háborgásának kvintesszenciáját.
Fekete Gyula Ezeregyedik esztendő című regényének megjelenése alkalmából el is mondotta, hogy ennek az időszaknak felidézését és megemésztését tartja a maga és kortársai legfőbb feladatának. Nemzedékre
terjedő feladatot kiszabni persze igen nehéz – de annyi bizonyos, hogy
Fekete Gyula önként vállalt részét állhatatosan, imponáló írói teljesítménnyel végzi.
Az Ezeregyedik esztendő a háborúról szól. Az orvos halála 1963-ban
jelent meg és története is akkortájt eshetett meg – már ami a felszínen
történik. Fekete Gyulának ez a regénye ugyanis a legmeggyőzőbb példája,
mennyire mindenütt jelenvaló s milyen áttételekkel hat az ezeregyedik, az
1945-ös esztendő.
Fekete Gyula kettős hőst választott a felbomló hadsereg végnapjait ábrázolandó: Acsay főhadnagynak hívják Csongort, Kristonnak Balgát, a
tisztiszolgáját. Acsay túlélni igyekszik a kataklizmát s lehetőleg úgy,
hogy gyomrának és torkának nyugtontartása közben még gondolkodni se
kényszerüljön. Kriston életrevalósága is magára az élet vegetatív megőrzésére korlátozódik, őseinek ösztönével megelégszik a mai konccal, holnap nagyobb részt remélve s végül egyedül, utolsó áldozatként marad a
csatatéren. Illyés Nem volt elégjére gondolhatunk, vagy Brecht költői kérdésére, hogy hányadmagával nyerte meg Cézár a gall háborút.
Fekete Gyula földet osztott 1945-ben és ha tíz esztendővel idősebb, bizonyára népi íróként kezdi pályafutását. Egyetlen percig sem hagy kétséget véleménye felől, hogy urak és parasztok közül általában kinek van
igaza és ezesetben ki érdemes a megmaradásra. Szemlélete azonban a
442

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 4. számában.
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kegyetlenségig tárgyilagos, az egyedi magatartás megítélése nem von
könnyfátylat pupillája elé.
Ami a régi vezető rétegek és a tisztikar ábrázolását illeti, könnyen Fekete Gyula szemére vethetnénk, hogy karikatúrát festett, bábokat táncoltat, ha a történelmi tapasztalat s úgyszólván egy egész nép közösségi élménye nem az ő igazságát bizonyítaná. Azt ugyanis, hogy a magát nemzetfenntartónak nevező osztály és jelesen a magyar tisztikar igen tiszteletreméltó kivételekről eltekintve karikatúrához hasonlított és bábként viselkedett.
Az illúziók levetésének igaz ellentéte ebben a nyomorúságos esztendőben sajnos nem a cselekvés. Fekete Gyula regényében megjelennek
villanásnyi időre azok, akik tárgyalnak arról, mit lehetne és kellene tenni
a nácik ellen – de a dolog ennyiben is marad, ahogyan a magyar ellenállás
is – megintcsak igen tiszteletreméltó kivételektől eltekintve –, főleg utólagos és verbális volt. Fekete Gyula regényének egyetlen szereplőjével
sem azonosítja magát. A legényét később cserbenhagyó és mindvégig
tehetetlen Acsay azonban legalább illúziótlanságával, ítéletének világosságával tűnik ki. Acsay – dzsentri. Dzsentriként szemléli a világot, így
viselkedik, így beszél. Keserűsége mögött mégis adys indulatok feszülnek
s mintha Bibó tételét illusztrálná az eltorzult magyar alkatról.
„Szervezett partizánharcról ábrándozunk, de minden harmadik magyar
... spion. Barátja, ugye, a németnek, az angolnak, az amerikainak, az
orosznak. Azé a belső hatalom, akinek ebben a térségben pillanatnyilag
hatalmasabb a külső barátja. – Indulatosan kopogott az asztalon. – Magyarországon partizánháború? ! ... Egy nyomorult családot is nehéz találni, ahol összetartanak! Ahol nincsenek kakukkfiókák! Hát még egy század! Egy zászlóalj! Száz ember közül kilencven, tudom, hogy velem
érez... de melyik az a tíz? ...”
Az Ezeregyedik esztendő egy történelmi helyzet rendkívül pontos és
szemléletes felmérése. Alakjai – elsősorban a két főhős: Acsay és legénye
–, mint dombormű figurái emelkednek ki környezetükből. Megtapinthatjuk őket anélkül, hogy körüljárnunk érdemes lenne, hiszen az összképet
kettéválasztani kerültek oda; keveset őrzünk meg az alkotó munkájából,
ha csak rájukfeledkezünk.
Az orvos halála két évvel az Ezeregyedik esztendő előtt íródott: szerkezetében, hőseiben szembetűnően különbözik a két regény. Ami összeköti őket, az a szemlélet azonossága: a nemzedék magát-faggató, önvádló
indulata és a minduntalan visszatérő kérdés: lehet-e élni ezek után? Kik
vagyunk tulajdonképpen, mi történt velünk 1944-ben és azóta?
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A csehovi hangvételű elbeszélés egy falusi orvos utolsó napjairól ad
képet. Az öreg orvos régenvárt nyugalomba vonul, majd kénytelenkelletlen visszatér hivatásához, amely a szemünk előtt emészti fel életerejét. A magyar falu pasztelszínekkel, majdnem állóképben jelenik meg:
nincsen kulák és párttitkár, TSZ és városba-vándorlás, legalábbis nem
vesszük észre. Az orvos a patikussal tarokkozik, egy életunt fiatalembert
próbál férjhezmenendő tanítónővel párosítani, veszekszik a járással, érettségi banketten vesz részt, haldoklókat látogat és vajúdó asszonyokhoz
siet. Vasárnap még él, pénteken este már halott. Ennyi történik a
másfélszázoldalas kisregényben. Fekete Gyula a majdnem tőmondatos
leírást, az eleven-beszéd minél pontosabb visszaadásának módszerét választotta. Hősei beszélgetve, vagy magukban, de mindig hangosan gondolkodnak. Gyakran kiemel egy jelentéktelennek látszó tárgyat, mozdulatot, hogy alakjait új fénnyel világítsa meg. Keveset kommentál, a történet
érvényesülésére ügyel s gondoskodik arról, hogy a szereplők önmagukat
mutassák be.
A hagyományos elbeszélőmód csínját-bínját ismerő, eszközeivel mesterként bánó író regényét mégsem ezek a tulajdonságok teszik jelentős
munkává. Fekete Gyula haldokló orvosa – zsidó. Amit 1944-ben megélt,
ami vele és körülötte történt, a regény úgyszólván minden lapján visszatér, emléktöredékek, beszélgetésfoszlányok formájában. A regény tehát
annak a lelkiismeretvizsgálatnak kezdete, melyet az író nemzedéke nevében folytat az Ezeregyedik esztendőben.
Fekete Gyula – és az írónemzedék, melynek személyesen már valóban
nem volt köze a történtekhez – persze nem vádiratot készít, még kevésbé
társadalomlélektani felmérést. Az elbeszélő, mint annyi elődje a világon,
most is híven érzékelteti azt, amit tételbe foglalni aligha sikerül. Vagyis,
hogy húsz esztendő után az emlékek változatlanul elevenek mindkét oldalon. A hajdani bűnösök talán nem készülnek második fordulóra, a hajdani
áldozatok már nem érlelik a bosszút szívükben – mindketten elöregedtek.
Az ügy, mivel nem beszélhettek róla hangosan, mégis elintézetlen. Pilinszky János egy újabb versében – amely az áttételek jellemző példájaként nem koncentrációs táborról, csupán vágóhídról szól –, így összegez:
„Valami nem tud vége térni.”
A múltat nem lehet utólag megoldani, jóvátenni, megváltoztatni. Fekete Gyula jobban ismeri hőseit annál és okosabb író, hogysem ily balgasággal próbálkoznék. Mindkét regénye: Az orvos halála és az Ezeregyedik
esztendő figyelmeztet azonban, hogy a múlt – félmúlt; s amíg mindenki
mindent el nem mondott róla, nem érhet véget.
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Mit tehetünk mi magunk? Fekete Gyula módján olvasva, írva, gondolkodva gyarapítjuk a tragédiák megelőzésének egyetlen lehetséges eszközét: nemzeti önismeretünket.
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ALBERT PÁL
Füstkutyák 443
Bertha Bulcsu: Füstkutyák; Szépirodalmi Könyvkiadó; Budapest, 1965,
196 lap.
Bertha Bulcsúra, erre a harmincegyéves fiatal dunántúli íróra érdemes
felfigyelni. Később jelentkezett, mint vele egykorú fővárosi társai, de ez a
lassúbb érés csak használt tehetségének: már a különböző folyóiratokban
megjelent írásai és két gyűjteményes elbeszélés-kötete, az 1962-es Lányok napfényben és az 1964-es Harlekin és szerelmese is azt bizonyították, hogy érzékeny író, a Balaton mellékéről vagy Pannónia régi fényéhez
egyre méltóbb szellemi központjából, Pécsről is jól láthatja a magyar próza lehetőségeit. Bertha Bulcsu első, a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent Füstkutyák című regénye nem egyenletes színvonalú remekmű – a
poroszkáló realizmus és a kissé mesterkélt szürreális líra itt-ott egyaránt
fenyegetik a szerzőt –, de amikor az író igazi hangját eltalálja, mindenkit
meggyőz arról, hogy ezentúl komolyan kell számolni vele.
Aki a Füstkutyák tartalmi vázlatát látja csak, könnyen legyinthetne pedig: ez is csak egy a szokványos TSz-regények közül; baj van a faluban,
akadozik a termelés, majd megérkezik a járási pártbizottság küldötte, igaz
szóval és kemény kézzel elrendezi a dolgokat, az utolsó oldalon pedig a
TSz népe vidám kedvvel vonul aratni a ringó búzamezőkre ... Bertha
Bulcsu regényének egyes mozzanatai úgy-ahogy megfelelhetnek ennek a
sémának, mégis minden az árnyaláson, a hangvételen múlik. Elég az első
oldalt felütni, hogy érezzük, irodalmat, nem pusztán politikai irodalmat
olvasunk: „1888 – hirdették a számok a templom homlokzatán. Tornya
nem volt, tizenhat-húsz éve leszakította egy eltévedt lövedék. Gaz nőtt a
helyére és csenevész bokrok. Krizek összehúzott szemmel nézte, aztán
lehajtotta a fejét és továbbment. Pár lépés után azonban megtorpant. A
járdán négykézláb állt egy meztelen férfi, és csörgött a nyála. Mellette
egy négy-ötéves kisfiú és két hasonló korú kislány hancúrozott. Az egyik
kislány bodzabotot tartott a kezében, néha leguggolt, és megpiszkálta a
meztelen férfit. A másik két gyerek ilyenkor mindig felnevetett.”
A romostornyú templom faluja egy Dráva-menti termelőszövetkezeti
község, Okorca; a csodálkozó idegen pedig a Füstkutyák főhőse, Krizek
János, az új üzemegységvezető, akit azzal a feladattal küldtek ide, hogy
443
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teremtsen rendet az egyesített gazdaságban. Krizek a vidékről való, itt
született negyven évvel ezelőtt a szomszédos Lésánban, Okorcán azonban
mégis egyre az az érzése, „mintha idegen országban járna, s az emberektől színes áttetsző köd választaná el”. A falu csupa rejtély, titokzatos a
lakók viszonya, s érthetetlen a közös bűntudat jelképe, a nyáladzó meztelen férfi is. A gazdaságban is minden rosszul megy: a parasztok elhanyagolják a köz vagyonát, ott lopnak, ahol tudnak, hullanak az állatok is, s a
tagokat jobban érdekli a háztáji, mint a munkaegység a szövetkezetben.
Krizek nemcsak gyanakvásra, hallgatásra, hanem ellenséges érzelmekre is talál. Eleinte hihetné, hogy csak rémeket lát: a rajzszög tévedésből
került pálinkáspohara fenekére, szállásadója bora sem rézgáliccal mérgezett, csak savanyú vinkó, nyugtalan, borgőzös éjszakáin sem ellenségei
lesnek be ablakán, hanem javasok küldte s hajnalra szétfoszló „füstkutyák” szeme villog. Szorongásos látomásairól akkor derül ki, hogy – ha
egyszerűbben is – alapjuk van, amikor a falu rossz szelleme, a közösség
tolvaja merényletet kísérel meg ellene. „Füstkutyák” csak regélő öregaszszonyok történeteiben léteznek, a valóságban anyagi érdekek, emberi hitványságok, a múlt átkát hordó szenvedélyek csapnak össze. A végső
számadásnál azután a rokonság hálózatával átszőtt falu is felfedi titkát: a
háború lelket még mindig mételyező szégyenét, kapzsiság, sértődöttség,
bosszú és kölcsönös kézmosás mindenkit megkötő gubancát; a legsúlyosabb bűnös menekülés közben belefullad a Drávába, a falu rájön arra, ha
már nincs mit tenni a TSz-egyesítés ellen, akkor mégiscsak érdemesebb
dolgozni, a feleségétől elhagyott, borban és alkalmi szeretőkkel vigaszt
kereső Krizek János pedig, már a gyermekáldásra gondolva, új, fiatal élettársat választ ...
A történet váza szokványos is lehetne; Bertha ízlését, mértéktartását
dicséri, hogy a lelkek megbékülését, a rend lassú születését, a kivilágosodást nem ábrázolja diadalmenetnek. Irodalmi alkotás értékének nem
egyedül a politikai hitelesség az értékmérője, de úgy érezzük, az író ezen
a téren is megbízható, tisztességes tanú. Krizek Jánosa, aki még csak a
pártnak sem tagja, nem a daloló holnapokra néző funkcionárius, hanem
elesett, megtört és mégis makacsul jóakaratú ember.
Okorca lakóinak legfőbb panasza: a felülről jövő bürokratikus intézkedéseket parancsszóra kell végrehajtaniok; mondogatják is: „Itt nem magyaráztak semmit, s még a kommunistákat sem győzték meg a határozat
helyességéről.” Bertha Bulcsu félreérthetetlenül olyan közállapotokat
kíván, olyan alulról felépített demokráciát, amelyben vezető és tömeg
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élettelen vagy fenyegető jelképek közvetítése nélkül emberközelségben
találkozhat.
Mindez persze csak annyit igazol: Bertha Bulcsu tisztességesen gondolkodott kora és országa kérdésein; nem kevés ez, ha mégoly általános
következtetéseit van mersze sejtetni, de az írói tehetség nemcsak erről
ismerszik. A Füstkutyák írójának legtöbb adottsága oldott líraiságra, atmoszféra-teremtésre, valóságos képből szökkenő jelképek alkotására van;
egyéni hangjának, önálló világának is ez a titka. A Füstkutyáknak legjobb
részei éppen azok, ahol szorongásos, lázálmos, jelképes erőre emelt jelenetek váltakoznak az emlékezés és az érzékszervek már-már krúdys lírájával. A regény első felében a rejtélyes Okorca mintha csak lidérces
álomban jelenne meg Krizek szeme előtt: minden az elmúlásról, a rothadásról, a biológiai lét beteges burjánzásáról, kíméletlen harcáról vall. A
ledűlt torony helyét befutotta a gaz, a kovácsműhely udvarán „rozsdás
vashulladék tornyosodott, használhatatlan boronák és lókapák maradványai, szekérromok, s legfelül egy oldalára billent törött homokfutó”.
Krizeket a söntésben piszkos, olajos padló fogadja, harmadosztályú vasúti
váróteremre emlékeztető „szobája egén pedig egy tizenötös villanyégő
haldoklott, amit a legyek összetéveszthettek valamivel ...” S a legyek, a
rothadásra szálló, szívós legyek ott zümmögnek, keringnek a könyv szinte
minden egyes oldalán; regényéhez az író akár Sartre darabjának címét is
kölcsönözhette volna. A biológiai bomlást idézi a könyvben rendre feltűnő, nyálát csorgató meztelen félkegyelmű képe, s erre utal az a betéttörténet is, amely egy veszett-kutya marta parasztember haldoklását jeleníti meg. De talán ezeknél is kegyetlenebb – s egyben társadalmilag is
jelképesebb – az a kicsengésében némileg Sánta Ferenc Húsz órájának
egyik fejezetét idéző jelenet, amely a tyúkfarm baromfijainak véres harcát
írja le: „Az út a tyúkfarmhoz vezetett, amelynek hosszú, lapos épületei
idegenül hatottak a tájban. Szögletesek voltak, s fényes drótkerítésük
ijesztette a szemet. Krizek megállt a kerítés mellett, s az udvarra bámult.
Növendék kakasok és jércék ügettek a sövény mentén, a csőrükkel időnként fejbe ütöttek egy szomorú csirkét. A szomorú csirke félrehúzódott,
ijedten nézte a virgonc jércéket és nagyhangú kakasokat. A nagyhangú
kakasok és pucolkodó jércéik pedig belezabáltak a vályúba, aztán újra
rohantak a kerítés felé, s közben bele-belecsíptek a szomorú csirkébe,
amely értetlenül menekült előlük.
A szomorú csirkének már csak néhol akadt tolla, mert minden csibe
beletépett, ha a közelébe került. A farmon rengeteg csirke volt, így bármerre menekült, mindig közelébe került egy másik, s az kíméletlenül
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odacsapott, károgott, csipogott, pörlekedett vele. A szomorú csirkének így
hamarosan kicsordult a vére, s ekkor tíz-tizenöt jérce és növendékkakas is
rárohant, és széttépték. (...) Miért lesz gyilkos egy csirke? (...) Krizek tűnődve állt a titkok nyüzsgő, buta sokadalmában. Éppen a bokájáig ért ez a
társadalom, mégis ijesztő volt.”
A Füstkutyákban ezek a szorongásos, fizikai undort keltő, véres értelmetlenségükben fenyegető és drámai jelenetek váltakoznak szelíd lírájú
képekkel. Ez a váltakozás nem pusztán stilisztikai fogás, s nincsen jelentés nélkül: a megbolydult, „agronómus” helyett,, doktorra”, azaz a „politikus” helyett a „lelkek orvosára” váró társadalom zaklató rejtélye elől, s
talán távolabbi síkon, a feltételezett célja felé vakon kanyargó történelem
elől is, az emlékezés lírájába, az érzékszervek tárgyi valóságot elemző és
összefogó gazdag szenzualizmusába lehet menekülni.
Bertha Bulcsu tehetsége akkor mutatkozik legjobban, amikor jelkép és
költői hangvétel természetesen, valós helyzetből fakad. Illyés Gyula említi egyhelyütt, talán az Ebéd a kastélyban című életregény-vázlatában,
hogy a külföldi irodalmak országuk istencsapását, a sáskát, a moszkitót, a
sakált, hányszor feldolgozták műveikben; hazai irodalmunk viszont soha
nem festett még csak hozzávetőleges képet sem a magyar tájon pusztító
legyek rémuralmáról. Bertha Bulcsu a Füstkutyákban mintha csak erre az
illyési „realista” felhívásra válaszolna, ám úgy, hogy közben Sartre
Oresztesz-drámájának,
a
Les
Maucbesnak
bűntudatot,
lelkiismeretfurdalást jelképező „legyeire” vagy akár még távolabb,
Baudelaire La Charogneknak, Egy dögjének szintén többértelmű „fekete
légióira” is gondolhat. Regénye akkor válik mesterkéltté vagy laposodik
el, amikor ennek a kettős arcú, realista és jelképes ábrázolásnak egyensúlya megbomlik. A Krizek álmaiban kísértő „füstkutyák” ezért is hatnak a
regényre ráaggatott, járulékos elemnek; nemhogy a valóság, a hősök tudata sem igazolja őket. (Bertha érzi is a vállalkozás nehézségét: a „füstkutyák” szerepeltetését többször is igyekszik „motiválni": egy öreg parasztember hiedelmével, aki minden fekete kutyában a „javasok” küldöttét
látja, később meg Krizek gyermekkorának sámánokról mesélő öregasszonyaival. A bizonyítás azonban erőltetett, nincs igazán írói hitele.) Hasonló, bár ellentétes előjelű okokból érzi az olvasó sekélyesebbnek a Füstkutyák utolsó harmadát is: a hosszú magyarázkodással megtűzdelt befejezés
túlságosan is világos, szinte csalódást okozóan egyértelmű lesz. Bertha
Bulcsu talán védekezhetnék: a regényirodalom javarésze a valóság győzelmét mutatja a képzelet felett, rejtélytől vezet a megvilágosodás felé;
bár a győzelem ott is majdnem mindig tragikus vagy nosztalgiával ár1334

nyalt, s a szerencsés befejezés is csak „fikció”, amelyet írója és olvasója
egyaránt ironikusan kezel. De az elterjedt regénytípust ne kérjük most
számon Bertha Bulcsun, hiszen olvasója hiányérzetében más is közrejátszik: teljesnek szánt megoldása valójában részleges és megtévesztő is;
hitetné, hogy mindenre fényt derít, holott, s nem is a legérdektelenebb
pontok, továbbra is árnyékban maradnak. Lehetne találgatni, ha ugyan
érdemes, megtorpanásának oka külső-e vagy belső, gyakorlatlanságból
vagy óvatosságból ered; a Füstkutyák sikerültebb része így is olyan írót
ígér, aki művészi tervét előbb-utóbb hiánytalanul végigviszi majd.
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MAKKAI ÁDÁM
A vörös sárkány és a székelygóbé 444
Albert Wass: The Red Star Wanes; American Hungarian Literary Guild,
Gainsville, Florida, 1965, 295 lap.
A nemrég elhunyt Aldous Huxley szerint (Tomorrow, Tomorrow,
Tomorrow című esszékötetére gondolok) keleten az irodalmat a rendőri
cenzúra, nyugaton meg az alacsony színvonalú tömeg-bestsellerekkel
ékes gazdasági-kiadói viszony fojtja meg. Javaslata: aki csak teheti, váljék önellátóvá irodalom-ökonómiai szempontból. Azaz: adja ki saját magát. Legyen kis házi dinamóval hajtott házinyomdája; könyveit terjessze
maga; szűk baráti körben olvasson fel. Még mindig jobb lesz így az írónak, mint a középkorban volt, mikor kézzel kellett gyertya mellett másolni a kódexeket.
Nyugati írók persze alig élnek a tanáccsal. S tehetik, hiszen maga az
eredetiségében is gunyoros, pesszimista Huxley nem számolt a számkivetettség még mostohább körülményeivel. Hogy létezzék olyan író, aki
nemcsak ideológiailag és magas esztétikai igényeinél fogva van magányra, korlátolt népszerűségre kárhoztatva, hanem még olvashatatlan nem
indo-európai nyelven is ír? Vagyis: mit tegyen a magas szinten író magyar szerző nyugaton? Ha helyzetét pozitívan akarja megoldani (tehát
elhatározza, hogy nem „morzsolódik le”): a) megtanulhat a befogadó ország nyelvén írni „akcentus nélkül” és átrágja magát a helyi ekonómia
kasztrendszerén; 2) megél másból, és Huxley tanácsa szerint, kiadja saját
magát.
Wass Albert, a floridai egyetemen a francia és német nyelv és világirodalom tanára sikerrel megoldotta a kiadó-problémát: megalapította az
Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, s mint ahogy legújabb művéből kiderül, az idegen nyelv problémát is: Tánczos Csuda Mózsi, regénye főhőse,
kitűnő, ízes-zamatos hillbilly stílusban „rázza át” a Kárpátokban szunnyadó kis székely faluba érkező magyarosított nevű szovjet komiszárt, Dombi-Dombolov elvtársat, aki pár évig a háború után a környék mindenható
ura. Az erdő mélyén elrejtett kis zug szeszfőzdéjéből hordja le a faluba a
fenyővizet, a nyulat, vaddisznókarajokat és az őzpecsenyét, amire DombiDombolov vörös csillaggal ellátott vadőri kinevezése feljogosítja. DombiDombolov alapjában joviális, emberi figura, akivel „ki lehet jönni”. Lé444
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nyegében Mózsi a hatalom a trónus mögött, ő ad a komiszárnak tanácsot.
Már két éve koegzisztálnak békességben, mikor Mózsi megtudja DombiDombolovtól, hogy nagy baj van, igazi nagykutya revizor érkezik
Moszkvából, aki a nemlétező pártmunkát akarja ellenőrizni a faluban. A
párthelyiség az elüldözött szakállas báró kastélyában van; a szobák üresen
tátonganak. Mózsi percek alatt megszervezi a „pártot”, a tyúktolvaj, az
orvvadász meg a cigány lesznek a vezetők, s mikor a revizor megjön
Moszkvából, akkora diadalkaput és lelkesen üdvrivalgó tömeget produkál
tiszteletéré, hogy Dombi-Dombolov a legjobb szervező hírnevére tesz
szert. Mikor a helyi kolhozt akarja megnézni, Mózsi felviszi a saját jól
felszántott házatájára (a párttagokkal szántatta fel ez alkalomra), ami kis
fehér fapálcikákkal „kísérleti telepnek” van álcázva; a valóságban a saját
kukoricáját növeszti ott szerény tíz holdján. Mikor a revizor mást is akar
látni, a párttagokat medvevadászatra viszi fel a hegyekbe, merthogy a
vérmedve riasztja ám nagyon a népet és az pont egy ilyen disztingvált
revizor ravasza elé való. A revizor fél, reszket, életében nem vadászott,
Mózsi leitatja fenyővízzel, s tökrészegségében azt hiszi valódi medvét lő,
mikor Mózsi a koromsötétben rálövet vele egy zörgő bokorra. Másnap
bevizezi a báró elhagyott nappalijában lógó tíz éves medvebőrt és elküldi
a revizornak – a trófeáját. A falu és Dombi-Dombolov a legmagasabb
szocialista kitüntetésben részesülnek: hatméteres vörös csillagot kapnak
Moszkvából. Mikor Zabulik és Plundrás, a pártvezetők, a templom tornyára akarják tenni, Mózsi azzal védi ki a helyzetet, hogy az nem elég
magas, és a klerikális reakció célját szolgálná. Kiviszik hát a hegytetőre,
hogy ott rozsdásodjék.
Száz hasonló apró jelenetből áll Mózsi és kis családja (felesége Rozáli
és fia, kis Mózsi) élete a hegyen. Valahányszor baj van lenn a faluban,
Mózsi felküldi az asszonyt a hegyekbe egy hétre való elemózsiával, miközben maga Teli Vilmosként szökdell szikláról sziklára. Forradalmisága
nem nyílt ellenszegülés: a mindent csak azért is túlélés fondorlatos, tipikusan székely filozófiája ez. Mikor ideológiára kerül a sor, akár DombiDombolovval, akár a fiával, akár az újonnan kinevezett magyar néptanítóval beszél, a természetismerő, egyszerű észjárású, de megingathatatlanul reális életlátású és nagyon pesszimista székely hegyi ember filozófiájával nézi a világot: a nagy hal mindig lenyeli a kis halat, csak a színek és
jelszavak változtak, az igazság ugyanaz, ami volt: a népet megint csak
elnyomják. Most még az is a külön rettentő baj, hogy jóllehet a szocializmus tanítása szerint románok és magyarok közt nem szabad különbséget tenni, az igazság az, hogy a román sovinizmus jobban izzik a székely
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hegyek között, mint valaha. Ezért is érvel a szegény székely tanító azzal,
hogy „nekünk székelyeknek az egyetlen járható út a szocializmus, mert az
végre megoldja a nemzetiségi problémát.” Mózsi csak hallgat, ingatja a
fejét, nem hisz a tanítónak.
A faluban pár évre különös status quo állapota áll be, a joviális és kezelhető Dombi-Dombolovot a falu nagy szomorúságára ugyan leváltják,
de a helyébe került magyar adminisztrátor szintén „megfaggyazott ember”, azaz „érti a dörgést” és vele is, úgy ahogy, kijönnek.
A tragédia szelét az 1956-os magyarországi események hozzák a székely falu életébe.
Fönn az esztenákon túl, ahová már sem zsandár, sem vadász nem jár,
egy barlangban különös menekültek élnek; az öreg szakállas báró fia, az
elűzött református pap, és még egy pár hívük. Rádión hozza az éter a hírt,
hogy Magyarországon kitört a forradalom, az oroszok kivonultak Budapestről, szabad választások lesznek. A templomban összegyűl a falu megtárgyalni az eseményeket. A szomszédos román faluból, Kunpojánról
átjön Popa Dán, a román görögkeleti pap és békét ajánl a magyaroknak.
(Székely vidéken vagyunk, ahol a románok a kisebbség.) Az összegyűlt
falusiak szelíden figyelmeztetik a pópát, hogy a vérontást mindig az ő
hívei kezdik. A pópa fia párttitkár, másik fia ellenőr, harmadik fia román
zsandár. Sebtiben felfegyverzik a román falut s a pesti hírektől megijedt,
felvadult román legények belőnek a békésen gyűlésező magyar gyülekezetbe, lelövik a papot és két másik embert. Mózsi évek óta rejtegetett tizenhét puskája fenn a havason nem sokat segíthet egy egész felfegyverzett falu ellen.
A pap temetésére eljön az egész környék – maga az elüldözött volt
öreg pap is lejön a hegyekből. A piactéren a székelyek felhúzzák a magyar zászlót.
A levert magyar forradalom vége a székelységen csattan a legélesebben: deportálják őket Besszarábiába, a Fekete tenger közelébe, a Regátba,
el, messze Székelyföldről, Azt várná az ember, hogy Mózsi végre megtörik, elmegy a viccelődő kedve. De nem. Először is letagadja a román katonaságból nemrég hazatért fiát, azt mondja a deportáló közegeknek, hogy
Bukarestben dolgozik. Felküldi öreg ridegpásztor barátjához, Sandrihoz a
hegyekbe, miután „átadta neki” a havast, annak összes titkával, a rejtett
puskával, a rejtett fenyővízpároldaval, a titkos csapasokkal ... Különös kis
csomagot visz magával a 36 órás marhavagon út alatt. A csatornaásás
után, az első vasárnapon, különös pogány-székely istentiszteletet tart a
deportáltak közt a szögesdrót mögött: elültet az óromániai fekete földbe
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egy kis cingár, székely vadalmafát, köré hintve fél zsák székelyföldet,
amit magával hozott otthonról. A dühös román őr ki akarja tépni a földből, mire Mózsi megnyugtatja, hogy ez az ő letelepedési igényük jelképe
Romániában, s ő, az őr fog kitüntetést kapni, hogy ilyen sikeresen megszervezte a rebellis magyarokat... Az őr megörvend, és újabb fákat ígér a
székelyeknek.
A mindent túlélés, a soha-felnem-adás regénye ez. Mélyen elszomorító
könyv. Milyen jó, konszolidált nyugati állapotok vannak ehhez képest
Magyarországon! És milyen reménytelen a székelyek helyzete!
„Nem él itt meg ez a fa!” – mondják Mózsínak a körötte állók. „Nem
jó neki a föld, túl zsíros, meg kedvezőtlen az évszak is az átültetésre.”
„Mi se magunktól jöttünk” – feleli Mózsi –, „aztán nekünk is meg köll
élnünk. Muszáj neki megélni, ha székely fa akar lenni.”
Hazakerültek-e valaha? Vagy csak az a pár elvadult ember marad, fenn
a hegyekben, akiknek búcsú-füstjelét nézik könnytelenül égő szemekkel a
deportáló marhavagonból?
A történet – mint Wass írja az amerikai olvasóhoz intézett előszavában
–, nem új. Az ember harca a sárkány ellen. Csakhogy ezúttal nem varázspálcával hadakozó Ibrinkó, A Táltos, hanem a székelygóbéságába belekeseredett, bele-ecetesedett ember létfenntartó küzdelme a vörös sárkány
ellen. S mindez – angolul ...
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BECZNER TAMÁS
Herceg János két könyve 445
Herceg János: Gyaloghintó; Fórum Könyvkiadó; Novi Sad, 1963, 184
lap. –
Hazulról; Fórum Könyvkiadó, Novi Sad, 174 lap.
A vajdasági irodalom odahaza ma még mindig mostohagyerek, jóllehet a
kisebbségi irodalmakról szó esik időnként, de amiről szívesen beszélnek,
az mindenkor az azonosság, amelyen a szocialista realista azonosságot
kell értenünk. A különbségekről ritkán esik szó. Erről, úgy látszik, nem
célszerű beszélni. Talán ezért esik olyan kevés szó a vajdasági magyar
írókról is. Mert az ő helyzetük, a külön jugoszláv út miatt, egy másfajta
lehetőségű, szabálytalanabb magyar irodalomé.
Az érdeklődő ezért önkéntelenül messzebbre tekintően lapozza fel egy
jugoszláviai magyar író könyvét. Ilyen szempontból elég szerencsés a
találkozás Herceg János két, egyidőben megjelent könyvével, mert Gyaloghintó című kötetében a novelláit, Hazulról című, azonos formátumú
ikerkötetében pedig a 62 és 65 között írott cikkeit gyűjti egybe. E cikkek:
könyvkritikák, irodalmi megemlékezések, bepillantást engednek egy liberálisabb légkörben működő irodalmi életbe, a novellák pedig, legalábbis
az igazán jók, egy egészen másfajta, olyasfajta élmény lehetőségét kínálják, amelytől odahaza olvasó és író egyaránt el van vágva.
Hogy megértsük egy kissé is a vajdasági magyar irodalmat, tudnunk
kell arról a problémáról – Herceg János több cikkben foglalkozik vele –,
amelyet a Híd című folyóirat szerkesztési irányzata jelentett. Herceg
megállapítja, hogy a vajdasági irodalom néhány évvel ezelőtt holtpontra
jutott, eltespedt s ki kellett lökni a maradiság és a dilettantizmus ökrös
szekerének kényelmes útjáról.
„És talán az is természetes volt – írja –, ami utána történt, hogy a változás túlzott szigorral megtagadta a vajdasági irodalomnak egykori idilli
állapotát, következetesen elítélte a maradiságot, de mindezt olyan hévvel
tette, hogy elszakadt a Vajdaságtól és megdermedt a modorosságban. És
ahogy az absztrakt művészet térhódításáról Ludason és Radanovácon lelkes cikkek számoltak be 'európaiságunkat' ünnepelve, úgy lett szinte kötelező az irodalomban is Joyce, Ionesco és Sámuel Becket álmainak újraélése. S mindez, mint a művészi alkotószabadság megnyilvánulása, még
445
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politikai védelmet is vélt találni. A fiatalság magára eszmélése gyorsan
megy végbe s így érthető, hogy a változás második nemzedéke kísérleteiben még merészebb volt, s most már olyan versekkel és olyan írásokkal
találkozunk, melyek a teljes nihilizmussal fenyegetik a fiatalokat. Természetes, hogy minden felülről jövő megszorító intézkedés sértené a művészet és irodalom szabadságát. Viszont azt mégse lehet megengedni, hogy
újszerűség ürügyén egyeduralmi igények állítsanak tilalomfát mondjuk a
realizmus vagy az impresszionizmus iránya elé.”
A cikk hangjából és Herceg novelláskötetéből kiderül, hogy magára és
a magához hasonló alkatú írókra gondol, amikor a Híd szerkesztésében
megnyilvánuló modernista egyeduralommal szemben a realista, impreszszionista irányzat egyenjogúságát követeli. Nagyon érdekes egyébként,
ami szintén novelláskötetéből derül ki, hogyan képzeli el ő a realizmust.
Azt hiszem, egy kicsit hanyatt esnének tőle az anyaországi irodalmi teoretikusok. De erről később. Magatartása egyébként a lehető legrokonszenvesebb ez ügyben. Mert egy későbbi cikkében, amelyet már az átszervezett Híd megindulása elé írt, higgadtan így összegez: „Így lett újra program a színvonal, tekintet nélkül arra, hogy Proustnak, Leonyid
Leonovnak, vagy Móricz Zsigmondnak volt e beleszólása a vajdasági író
formaművészetének kialakításába.” Sőt, még tovább megy s egy harmadik cikkében így adja meg gondolatainak egyensúlyát: „Nem mintha a
modernek valóban eredetinek mondható irodalmat produkálnának. De a
sokszínűség, a hagyományoktól való egyre erősebb elszakadás biztató
jelenség és talán nem telik sok időbe, amikor gyökeret is ver ezen a tájon
és az élet megnyilatkozásainak itteni változatához megtalálja az eredeti
önálló hangot és formát is. Ez a mozgalmasság az ellentétek tüzében
edződő magyar irodalom jövőjét sejteti ezen a vidéken.” Ha van tolerancia, a legnemesebb, az Anatole France-i értelemben vett, más véleményét
tisztelő magatartás, úgy ez az. Lehet, hogy a vajdasági modernség nem
egészséges. Ezt mindenesetre ne döntsük el egyedül Herceg véleménye
alapján. De az nagyon egészséges jelenség, mikor a magukat realistáknak
vallók így harcolnak az úgynevezett modernizmus ellen. Herceg János
nem véletlenül említett realizmust és impresszionizmust. Novelláinak
nagyobb részéből valóban realista szemlélete derül ki, előadásmódja pedig impresszionisztikus, bár, ha nem ő adja a számba a kifejezést, én nem
használom. A lebegő hangulatok, az elnagyolt, de érzékletes megelevenítés nem feltétlenül az impresszionizmus sajátja. Legjobb novelláiban ez a
hangulatteremtő módszer egyszerűen faképnél hagyja a realista alapállást
és átcsap egy rendkívül szuggesztív, már-már a szürrealizmushoz közelál1341

ló módszerbe. Ezzel nem azt állítom, hogy ettől jók legjobb írásai, csupán
azt, hogy néhány kitűnő novelláját így írta meg, saját jobb antimodernista
meggyőződése ellenére. Persze nem szabad semmiképpen a realizmusra a
hazai szabványokat alkalmazni. Unalom című írása például látszólag a
realizmus klasszikus módszerével íródott meg. Egy poros falusi szituáció
éled meg előttünk. A falu főterére hatalmas autó hajt be. Megáll. Egy kopaszodó emberke száll ki belőle, nyakában fényképezőgéppel. A boltos, a
szabó, a pék, kiállnak az üzletajtóba s nézik, mert nincs más dolguk. A
sofőr is kimászik a kocsiból és olvasni kezd. A szürkeruhás úr vagy elvtárs pedig a fényképezőgépével babrál. Semmi nem történik. S amikor
legkevésbé számítanak rá, az úriember váratlanul odamegy a szabóhoz.
„Hogyan élnek itt?” kérdezi tárgyilagos hangsúllyal. A szabó nem tudja,
mit feleljen. „Köszönöm, megvagyunk”. Ekkor hosszú tülköléssel újabb
kocsi fut be. Az úriember sarkonfordul és sofőrjével az újonnan érkező
magasabb úrhoz siet. Az kérdez valamit, majd bemegy a kocsmába. De
már jön is ki. S még mielőtt magukhoz térnének a pék, a szabó, a boltos,
már be is csapódik a két kocsi ajtaja s csak egy hatalmas porfelhő jelzi,
hogy valóban jártak itt. Ekkor a boltos átkiált a szabónak. „Mit kérdezett
az az alak?” „Hogy hogy élünk? Mondom, éltünk már jobban is.” „És ő
mit felelt?” „Hát azt mondja, csak türelem emberek.” „Beolvastunk neki
szentségesen – düllesztette ki mellét a pék és összevigyorgott a szabóval.”
„Kik voltak tulajdonképpen? – kérdezte a boltos. A pék felvonta vállát, a
szabó kifordította mind a két tenyerét.”
Furcsa, különös, szuggesztív hangulatot áraszt ez az értelmetlen jelenet. Nem történt semmi, de ezt a semmit sem értik a szereplők. Az élet
értelmetlensége jelentkezik az ilyen cselekménytől és következményektől
megfosztott szituációban. Minden reális, az ábrázolási mód is. A hangulat
és az értelem azonban szürrealitásba csap át. Ez az irreális élmény mégis
többet mond el a tér lakóiról, világhoz való kapcsolatukról, mint amennyit
egy bármilyen hosszú, röghöztapadtan részletező leírás adhatna. Azt hiszem, nem árt elgondolkozni mindazon, amit ez a kis novella, lehetőségeiben jelez. A hagyományos konfliktus, de különösen az oknyomozó, szocialista-realista igényű konfliktus kifejtés, az értelmet igyekszik elsősorban megfejteni és szájbarágni. Ugyanakkor, az élet megmagyarázatlan és
megmagyarázhatatlan hangulatainak, állapotainak szuggesztív felidézése,
szintén járható út. Amennyiben járható útnak tartjuk azt az alkotói módszert, amelyből jó írások születnek.
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ALBERT PÁL
Munkássors 446
Kertész Ákos: Sikátor; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1965, 334
lap.
Félreérthető, rossz címe, szegényes, ponyvaregényre emlékeztető borítólapja ellenére is megérdemelné a figyelmet Kertész Ákosnak a Szépirodalmi Könyvkiadónál megjelent Sikátor című műve. Igaz, fiatal író első
regényéről van szó – Kertész mindeddig csak egy gyűjteményes kötetet
adott ki, az 1962-es Hétköznapok szerelmét – s ez a beköszöntő nagyepikai mű sem hibátlan alkotás: helyenként körülményes, bőbeszédű, egy-két
erőszakolt s már-már hamisan csengő betéttől terhes; a minden áron „modernista” ízlésű kritikus pedig a „melodramatikus” vagy „naturalista” jelzőt is könnyen rávarrhatná. Ám Kertész Ákos könyve mégiscsak a ritka
fehér hollók közé tartozik: egy az igen csekély számú jó munkás-regények
közül; lényeges, bár ritkábban feszegetett kérdésekről őszintén, hitelesen,
tanúként vagy nagy beleérző képességgel beszél. Példája időnként annyira
meggyőző, hogy akár hinnénk, gyakorlata elméletet is igazol: a munkásosztály irodalmi felfedezésére, mint már jónéhányszor a múltban, talán
éppen a melódrámán és a naturalizmuson át visz az út. Ehhez, a jobb jelző
híján: zolai hagyományhoz azonban egy másik is csatlakozik a Sikátorban: Móricz Zsigmond A boldog emberének megindító és szemérmes vallomása. Kertész Ákos könyvét ugyan nem első, hanem harmadik személyben írta, de ez az objektív elbeszélés a jellemző, ízes fordulatok, az
ún. „szabad függő beszéd” alkalmazásával mégis mindvégig igen közvetlennek, személyesnek hat.
Bizonyos szempontból A boldog ember vallomástevőjének, Joó
Györgynek faluról városba került utódja Kertész Ákos hőse, Bognár Vince is, aki a munkás-sors, a proletár-életforma közepette is sokat megőrzött
paraszti észjárásából, az új körülmények közt gátló erkölcsi normáiból.
Hányódása, felemás viselkedése ellenére alakja mégsem esetleges: Kertész jó szemmel s talán helyszíni tapasztalatok alapján jól látja, hogy az
ötvenes évek számban alaposan felduzzadt munkásosztálya, a fővárosi
munkásszállók lakossága javarészt ilyen botladozó, régi és új kötöttség
közt ingadozó, gyökeret nehezen eresztő emberekből állt, akiknek sorsát
az is nehezítette, hogy a magát szocialistának valló rendszer nem egyszer
446
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életfenntartó ösztöneiket is kikezdte, s lelki-szellemi átalakulásukat, adaptálódásukat még a kapitalista munkaadóknál is kevésbé segítette. A Sikátor hősének rajzából ne vonjunk le végérvényes következtetéseket a „népi
demokratikus” és a tőkés rendszert illetően: Bognár Vince sorsa időnként
mégis azt példázza, hogy erényeivel és hibáival, szorgalmával és gyanakvó óvatosságával az utóbbiban talán jobban megtalálta volna számítását, s
ha itt, talán az osztály-morált sértve is, hamarabb küzdi fel magát parasztból kispolgárrá, nem érezte volna fájdalmasan a társadalmi elvek és a politikai gyakorlat ellentmondását. Ne értsük persze félre: Kertész Ákos
könyve még csak leplezetten sem védőbeszéd a kapitalizmus mellett; az
író mai vagy esetleg a történettel egykori nézőpontját a regényben egy
indulatos, dühös, elszántan szocialista meggyőződésű, értelmiségi sorba
törő munkás képviseli, s a könyvéből levonható lecke is inkább belső reformokat, mint gyökeres változást követel. Kertész tárgyilagosságát,
megértését, emberszeretetét dicséri azonban, hogy felismerte és figyelmeztetően kimondta: a magyar munkásság javarésze nem a daloló holnapokba néző sztahanovistákból, hanem szívós, gyűjtögető, szólamokkal,
elvont elvekkel keveset törődő, a szerény hétköznapi boldogságot kereső
Bognár Vincékből áll; zárkózottságukat, talán túlzott gyanakvásukat, közéleti közönyüket lehet bírálni akár a szocialista etika, akár a nyíltság, a
bátorság, az okos kiállás névében, de ennél még többet ér az, ha a bírálók
előbb megteremtik a lelkek oldódásához, az őszinte véleménymondáshoz,
a sorsot elkötelező tettekhez a kedvező körülményeket.
A Sikátor hőse, Bognár Vince három holdas paraszt fiaként egy Kapós-menti, tolnai faluból indult el. Először, a regény kezdő fejezetében, a
jegyrendszer, a feketézés vége felé látjuk: a pesti pályaudvaron a fináncok
éberségét igyekszik kijátszani. A jelenetben a farkasvilág törvényeit tanuló kisember kicsinyességével, de kiszolgáltatottságával is benne van.
A bukásának lelki okait, a későbbi drámai vétséget előrevetítő előjáték
után Bognár Vince sorsát 1953 tavaszától az év végéig kíséri végig az író.
Kertész hőse ekkor már végleg Pesten lakik, albérleti szobában; átképzősként kitanulta a karosszéria és lemezlakatos szakmát, s egy pesterzsébeti kocsiszekrény gyárban dolgozik. Egyelőre csak magára van gondja, s
az adott körülményekhez képest helyzete nem is rosszabb, mint a többi
munkásemberé.
Bognár Vince sorsával elégedett is; életelvvé emeli „körültekintését”,
„alkalmazkodó képességét”. Többször emlegeti ravaszkodó bölcsességét:
„Aki ésszel él, semmit el nem hamarkodik, az megtalálja a számítását,
akármilyen világ legyen. Ha már van valamid, tudod magad forgatni, csak
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addig kell eljusson az ember, hogy egyszer legyen valamije.” Bognár
Vince az elért eredményeket soha nem akarja kockára tenni, helyéről sem
kívánkozik el; technikai továbbképző tanfolyamra is valósággal erőszakkal küldik, a „kiemelés” lehetőségétől pedig óvatosságból és tisztességből
egyaránt borzong: „Vezető? Majd előbb megbolondul! Nem kívánja azt
neki egyetlen porcikája sem. Ő nem lesz hajcsára a maga fajtájának, neki
nem kell, hogy belerántsák mindenbe; a két keze munkája után eddig is
megélt valahogy, másra ezután sem vágyik, neki a nyugodt álma mindennél többet ér. (...) Vannak dolgok, amikhez neki nincs gyomra, ő nem
tudja folyékonyan hazudni, hogy tied a gyár, magadnak dolgozol. Meg
hogy a dolgozók kívánságára történik a békekölcsön és a normarendezés,
és ettől magasabb az életszínvonal, ő nem tudja pofátlanul lenyúzni a bőrt
a másik embertársáról, és nem képes elvitetni azt, akivel tegnap még
együtt itta a fröccsöt, mint némelyik odahaza is. Tudna éppen mesélni
erről, ha akarna, de ő nem foglalkozik politikával. Neki elég volt annak
idején a kereskedelem, az is elég mocskos; mert a jó kereskedő nem ismerhet se rokont, se jó barátot, csak a hasznot, ha üzletről van szó, ezt ő a
maga bőrén tanulta meg; de a politika még annál is mocskosabb.”
Ennek a dolgos, életrevaló, a különböző érdekek útvesztőjében lábujjhegyen lépegető embernek, aki mindenben a maga szerencséjének kovácsa akar lenni, eleinte egyetlen nagy bánata van: az az érzelmi kivetettség,
amiben annyi ágyrajáró, albérletben vagy munkásszállón lakó, vidékről
elszakadt és a városban még meg nem honosodott társa osztozott, akiknek
hódítói elégtétel vagy gyengédség helyett a Kertész könyvében is oly sokat emlegetett „Három Huszár”, a „Fehér Ökör” vagy a „Sportvendéglő”
repedtsarkú, sörszagú Szőke Jolijai jutottak csak vigaszul. Bognár Vincének szomorú tapasztalatai vannak ezen a téren, s hiányzik az önbizalma
is; „jó embernek”, „jó mulyának”, „férjtípusnak” tartják azok, akik egyszeri alkalommal méltányolják az elszántságot; családalapító, otthontépítő
terveit viszont sokáig nincs, aki meghallgatná. így csak mások konyhájában üldögél el, sóvárogva, irigyli mulatós-könnyelmű, az életet cinikusan
habzsoló barátját, vagy keserűen legyintve veti el még a lázadozás gondolatát is.
Bognár Vincére egyszer azonban mégis rámosolyog a szerencse: a VII.
kerületi MSzT műsoros estjén bemutatják egy gyerekes, elvált fiatalaszszonynak, Gabinak, a dobozgyári munkásnőnek, aki „dolgos, nem flancol,
nem mázolja, dekorálja magát, nem bagószagú a lehelete, akitől nem
utálkozna meg nyomban az első ölelés után”. A bátortalan közeledésből
szótlan szerelem lesz, Vince huszonhét éves korára végre először boldog,
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lopva belekóstol a férji felelősségbe és méltóságba, s egyre igazgatja Gabi
és a maga életét a házasság felé. Amikor azonban minden már a legjobban
menne – Kertész szerkesztését dicsérve: éppen a regény felénél –, a boldogság kicsúszik Bognár Vince keze közül, s a történet megállíthatatlanul
halad a végső tragédia felé. Érdemes ennél a fordulópontnál megállni: az
író itt tudta összefogni a végzeterejű véletlent, a szereplők könnyelmű
gyengeségét, az alkatba rejtett tragikus vétséget, de a külső, társadalmipolitikai körülmények magánéletbe beavatkozó parancsszavát is: egyenlő
felelősséggel ezek készítik elő és siettetik a drámai kibontakozást. A véletlen: Gabi kamaszkori udvarlója, a gyerekfejjel Hunyadipáncélgránátosnak beállt, zavarostekintetű és kúszáltlelkű Tóth Feri megérkezése, aki kilencéves orosz fogsága alatt makacsul áltatta magát a régi
szerelem emlékével. A könnyelműség vétkében Gabi a bűnös: játszik a
régi udvarlóval, s csacsogva-füllentve még a valóságnál többet is sejtet,
hogy Vince féltékenységét felébresztve végre elhatározásra bírja. A tragikus hiba Bognár Vincéé, aki ősei évszázados reflexével, óvatos számításával s hallgatag, rideg önérzetével addig nem akar egyértelműen nyilatkozni, míg házasságát minden szempontból, anyagiból is, nem látja biztosítva. A történelem viszont éppen itt szól közbe: amikor Vince már számítgatja, mennyi kellene a lakásuk megvételére, „feszített” normarendezésre kerül sor az üzemben. A jelenetet érdemes hosszabban idézni; az
50-es évek üzemi hangulatáról hitelesebb képet kevesen festettek:
„A normarendezést Klujber jelentette be röpgyűlésen egy szerdai napon, Vince alig akarta hinni, hogy mégis bekövetkezett.( ...) Elsején a
szokottnál feszültebb volt a hangulat, az előző napokban ismeretlen helyről olyan rémhírek terjedtek el, hogy ennél kegyetlenebb normarendezés
nem volt még, mint az idei. Vince nem adott hitelt az efféle szóbeszédnek, mert akkor miért jelentették volna be előre a feszítés mértékét, de a
többiek idegessége őrá is átragadt. Nyolc óra után tíz perccel Domokos
Janó az iroda felé menet odakiáltott neki, hogy hozza a lapot. Két perc
múlva vissza is tért, buta nevetéssel tette le Vince elé a padra. Vince elengedte a reszelőt. Janó munkáját ismerte, ő maga is csinálta az ősszel két
hónapig, nyolcvanhárom forint hetven fillért adtak öt darabra akkor. Az új
lapon kerek ötvenegy forint állt. – Jó vicc, mi? – kérdezte Janó és meggyűrt vonásokkal röhögött. Vince azt akarta mondani, hogy jobb így,
azért jobb, mert ez olyan aljasság, olyan felháborító, teljesíthetetlen idő,
hogy ezt úgysem engedik a népek, itt valaminek történnie kell, de hirtelen
benneszakadt a szó, mert rájött, hogy semminek nem kell történnie, sem-
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mi nem is történhetik, és nem tehetnek a népekkel olyat, amit terelni való
juhokként el ne tűrjenek.”
Bognár Vincében mintha világ omlana össze a kiszipolyozó méltatlanság láttára:
„Kifordult a kezéből a szerszám. Nincs értelme. Nincs itt értelme
semminek. Se dolgozni, se törekedni, spórolni meg gyűjteni; legkevésbé
nősülni, gondot venni a nyakába; annak van a legkevesebb értelme.”
A normarendezés után Bognár Vince még többet tűnődik jövőjét illetően, a nyílt beszédet még inkább halogatja, s amikor egy kisebb összeveszés után tíz napig nem látja Gabit, legközelebbre már Tóth Ferencet találja a maga helyén. A kedves, de befolyásolható, igazában áldozatnak
született fiatalasszonyt még egyszer visszaszerezhetné magának, ám hiába
biztatja barátja, Krajczi: „az ember arra született, hogy verekedjék” –, ő
mindig csak lemondó bölcsességgel válaszol; „az ember ne akarjon az
árral szemben úszni”. Gabi, már állapotosán, visszamenekül Vincéhez a
durva Tóth elől, de Bognár már nem mer dönteni: két nap múlva hazakíséri az asszonyt, akit az őrültségig féltékeny férje leszúr ...
Kertész Ákos könyve történelmi-társadalmi, helyenként naturalista ízű
és befejezésében már-már melodramatikus regény. Persze egyik jelző sem
feltétlenül elmarasztaló: az írói igazság és hitelesség felé különböző
stílűsokkal, műfajokkal lehet tapogatódzni. De egyébként is a Sikátor
érdeme és Kertész további fejlődésének záloga, hogy maga választotta
keretein túl is nő. Bognár Vincéje korhoz kötött, társadalmilag meghatározott figura; mégis, ez az ízesen, vidéki humorral, parasztos észjárással
jellemzett egyszerű férfi általánosabb emberi típust is képvisel: azét, aki
boldogságát nem tudja – s talán magának sem bevallva: nem akarja –
megragadni, aki kétkedésen és kirekesztettségen át remél eljutni az örömhöz, s aki a visszavonhatatlanra már ébredő bűntudattal szánja el magát.
A naturalizmus szintén csak eszköz Kertész kezében, s némely célra – a
magyar munkásember hétköznapjainak megrajzolására, a Garay-piac, a
Bethlen-tér, az Elemér-utca, a „Csikágó” feltérképezésére – az 50-es évek
köznyelvének megörökítésére – nem is a legkevésbé hatásos; az író viszont tartózkodik a naturalista túlzásoktól is, és gyengédségben, egyszerre
kívülről és belülről láttató „szabad függő beszédben” oldja fel és tompítja
mindazt, ami feleslegesen rikító vagy durva lenne. Még a véres befejezésre illene rá leginkább a „melodramatikus” jelző, bár egyben ez a vég az,
ami a regény második felének – ésszerűtlen és mégis oly logikus, egymásból következő félreértéseivel, egyre szaporodó időjelzéseivel – tragikus gyorsulást, a feltartóztathatatlan fátum érzését adja. Kertész Ákos
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regényét a hazai kritika nem méltatta a tehetségnek és a becsületességnek
kijáró figyelemmel. A mérsékeltebb fogadtatás okainak találgatása nem
ide tartozik: némely kritikust talán a mondandó politikai árnyalata, másokat meg éppen a hagyományosabb forma zavarhatott. Mi magunk is hiszszük néha, hogy a magyar prózának meredekebb úton kellene kaptatnia;
de méltányoljuk azokat is – nincsenek is olyan sokan –, akik már az első
kísérletre biztosan járnak a síkon. A magyar olvasónak a Sikátort azzal
ajánlanánk, hogy hazai termésünkből az egyik legjobb munkás-regény; a
külföldinek pedig azzal, hogy embersége, hangvétele, de még gyengéi is –
mindegy, milyen közelről vagy távolról – olasz világsikerre, Carlo
Cassola filmre is vitt „La Ragazza di Bube”-jére emlékeztetnek.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Könyvek a forradalom tizedik évfordulójára 447
A Magyar Október felmérése
Tanulmányok a magyar forradalomról, szerkesztette Borbándi Gyula és
Molnár József; Aurora Könyvek, München, 1966, 680 lap.
Az ötvenhatos magyar forradalom a világtörténelem legjobban dokumentált forradalmai közé tartozik. A történelemformáló események javarészét
sikerült hangszalagon, filmen és újságírók noteszeiben megörökíteni,
szinte minden nyugati nyelven megírták a forradalom és a néhánynapos
szabadságharc történetét, jelentőségüket pedig olyan írók és gondolkodók
méltatták, mint Camus és Silone, Madariaga, Hannah Arendt és Milovan
Gyilasz. Az ENSz külön kötetben részletes jelentést adott ki a forradalomról és leverésének körülményeiről. Magyar nyelven azonban mindeddig nem született összefogó, tárgyilagos szellemben elemző mű, amely
felért volna a színvonalasabb nyugati kiadványokkal. A mai Magyarországon – tudjuk jól, miért – ilyen könyvre még gondolni sem igen tanácsos; az emigráció íróira és tudósaira hárult tehát a visszatekintő elemzés
feladata. Emigrációban a színvonalas könyvkiadás – szellemi útmutatás.
Az Auróra Könyvek kiadói fontos szolgálatot tettek a magyarság egészének, amikor a forradalom tizedik évfordulójára megjelentették ezt a tanulmánykötetet.
A kötet szerkesztői, Borbándi Gyula és Molnár József, arra törekedtek,
hogy minél teljesebb képet nyújtsanak a forradalomról, minél több nézőpontból világítsák meg az októberi és novemberi napok egy-egy fontos
részletét, s ugyanakkor hiteles szavakkal szóljanak a politikusokról és
katonákról, akiket a történelem néhány napra a nép igazi akaratának teljesítőivé tett. Ez a dicsérendő szerkesztői igény azonban kompromisszumos
megoldásokban valósul meg: a „Tanulmányok a magyar forradalomról”
nemcsak különböző időpontokban írt és más-más megközelítésű, de vegyes műfajú írások összessége. A csaknem hétszázoldalas gyűjteménybe
a szabályos történeti, illetve hadtörténeti tanulmány mellett a személyes
visszaemlékezés, a politikai-filozófiai esszé, sőt még a szépirodalmi elmefuttatás is belefért. A kötet tehát nem egynemű, még az egyes fejezeteken belül sem az; s ez a sokféleség nem válik mindenben előnyére. Úgy
tetszik, a szerkesztők nem tudták eldönteni, mit is akarnak: személyes
447

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 5. számában.
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hangú, vagy szenvtelenül objektív, polemizáló vagy leíró szándékú tanulmányokat, vagy éppen mindent, ami érdekes és köze van a forradalomhoz. A gyűjtemény méretei a szerkezet rovására mennek; tudott dolog, aki sokat markol...
De ugyan elkerülhető-e a sokat-markolás, ha olyan gazdag témához
nyúlunk, mint az a két emlékezetes hét? Feltételezzük, hogy igen. Annál
is inkább, mert bár a könyvbe pányvázott írások elég széles témakört
képviselnek, gazdagságuk nem gazdaságos. Gyakoriak az ismétlések, a
ténybeli és egyéb átfedések, amelyeket figyelmes lektorálással el lehetett
volna kerülni. Gosztonyi Péter három tanulmánnyal is szerepel a gyűjteményben, ezek közül egy a Néphadsereg, egy az ÁVH forradalom alatti
szerepléséről, egy Maléterről szól. Az első két tanulmányt talán egybe
lehetett volna vonni, illetve valamelyiküket el lehetett volna hagyni; így,
jóllehet mindkettőben akadnak érdekes részletek, hasznos közlések, a
szerző kénytelen-kelletlen ismétli önmagát. Így például az október huszonharmadikán este a Rádió előtt lejátszódó jelenet – a honvédek átállása a felkelt nép oldalára – kétszer is szerepel, az egyik tanulmányban még
mint idézet Decsi János főhadnagy leveléből, a másikban már mint történelmi tény. Átfedésekre bukkanunk a vidéki események ismertetésében
is; a kötet több helyén olvashatunk a győri államvédelmiek lefegyverzéséről. Félreértések elkerülése végett – nem baj, ha azonos kérdést, vagy
személyiséget több tanulmány tárgyal; meg lehet mindent világítani több
oldalról is. Példának hadd hozzuk fel a kötet két Bibó-tanulmányát,
mindkettő egyéni hangú, okos, kulturált írás. A baj ott kezdődik, amikor a
tényanyag ismétlődik, olykor egy tanulmányon belül – ilyesmit egy utalással el lehetne intézni.
Gosztonyi tanulmányai közül az Államvédelmi Hatóságnak a forradalom alatt játszott szerepéről szóló dolgozata úttörő vállalkozás. Hosszú
évek szívós kutatómunkája, fáradhatatlan levelezése és utazgatása tette
ezt lehetővé. Abban, hogy október 23-ból fegyveres felkelés lett, s hogy
néhány nap múlva még a szocializmus hívei is az egypártrendszer felszámolásáért szálltak síkra, döntő szerepe volt az ÁVH brutális módszereinek, esztelen vérengzéseinek. A nép szemében e szervezet jelképezte
mindazt, amit leginkább gyűlölt a rendszerben, s nem csoda, hogy a Parlament előtti és a mosonmagyaróvári sortűz után ez a gyűlölet a politikai
rendőrségről átcsapott az egyeduralkodó pártra. Gosztonyi, véleményem
szerint, meggyőző érvekkel dokumentálja, hogy az október 25-i tömegvérengzést csak az ÁVH követhette el; ugyanakkor rámutat, hogy a „kékek”
veszteségei a forradalmi népéhez képest csekélyek voltak, kevés forrada1350

lomban úszta meg az államhatalom ennyire exponált erőszakszerve ilyen
kevés vérveszteséggel. Az ÁVH még feloszlatása után sem adta fel a harcot – legtöbb tisztje csak az alkalomra várt, hogy megtorolhassa megaláztatását. Ha volt valaki Magyarországon, aki örömmel fogadta a második
szovjet beavatkozást, ők voltak azok.
Ezt a tanulmányt talán csak egy lényeges ponton helyesbíteném. A 22.
oldalon Gosztonyi arról ír, hogy „az Építőipari és Közlekedési Műszaki
Egyetem diákgyűlésének értelmében az egyetemi ifjúság október 23-ra a
lengyel változásokkal szolidáris „néma tüntetést szervezett” (Az én kiemelésem.) Ez a megfogalmazás félrevezető, az információ ebben a formában téves. A huszonharmadiki tüntetést nem a műegyetemista gyűlés
platformjának értelmében, hanem attól teljesen függetlenül az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem és a Képzőművészeti Főiskola néhány hallgatója kezdte szervezni október 22-én, a kezdeményezés hólabdaként gömbölyödött, a hír elterjedt, s estére már a legtöbb egyetemi fakultás és főiskola bejelentette csatlakozását. S noha a műegyetemisták tüntetése a budai parton valóban „néma” volt, a bölcsészek-vezette többi karé (ez volt a
Petőfi-szobortól kiinduló tüntetés) előre megbeszélt jelszavakkal, kezdettől fogva hangosnak indult. Erre vonatkozólag még aznap délelőtt megegyezés jött létre a bölcsészék és a műszakiak között.
Mindezt Gosztonyi nem tudja, vagy ha tudja, nem említi. Ezzel kapcsolatban beszélni kell a kötet egy feltűnő hiányosságáról: egyetlen tanulmány sem foglalkozik a fiatal értelmiség (Petőfi Kör) és az egyetemi
diákság szerepével a forradalom előkészítésében, illetve magában a forradalomban. Juhász Vilmos tanulmánya a forradalom követeléseiről ugyan
fogalmat ad a tüntető diákság kívánságairól, de ez önmagában véve kevés. A tanulmánykötetből megtudjuk, hogyan harcolt a nép, kik és hogyan
cselekedtek a nép nevében, de azokról, akik a nép és a vezetők között álltak, s többségükben nem fegyverrel, hanem a szó, a toll fegyverével harcoltak, szervezéssel és írással álltak helyt, alig esik szó. Csak Kende Péter
igen őszinte, de a kötetben egyedülálló írása, amely egy nagyimréskommunista újságíró drámáját tárja fel, szolgáltat adalékot ennek a „közbenső” rétegnek a magatartásáról, a forradalom fokozatos vállalásáról.
Gosztonyi másik hosszabb tanulmányában születésétől kezdődően
elemzi a Néphadsereg fejlődését. Ami a forradalmi időszakot tárgyaló
részt illeti, lelkiismeretes beszámolót olvashatunk a Budapesten és másutt
történtekről, de úgy érezzük, a szerző nem fogja eléggé össze anyagát, az
széthull helyi érvényű elemzésekre. Végül is nem tudjuk meg, milyen volt
a honvédség egészének magatartása azokban a kritikus napokban; csupán
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azt a féltevést kockáztatnék meg, hogy a Néphadsereg kevésbé lépett fel
aktívan a forradalom mellett, mint azt Gosztonyi sejteti. (Mert állítani
nemigen állítja.) Behatóbb elemzésnek kellett volna az ún. Pálffy-ügyet
alávetni, érdekes adatokat találhatott volna erről Gosztonyi Váli Ferenc
angolnyelvű és Vincent Savarius (Szász Béla) magyarul kiadott könyvében. Megjegyzendő, hogy bár Gosztonyi kiváló hadtörténész, figyelemreméltó mondandóját időnként ellaposítja fűrészporízű stílusa. Nem mintha szépirodalmi stílust követelnénk tőle, de olyan mondatokat, mint „a
hangulat semmiképp sem a szovjet mellett volt” (179. 1.) még egy hadtörténésznek sem igen szabad leírnia.
Két tanulmány (Szöllősy Árpád és Peéry Rezső tollából) foglalkozik a
forradalom lefolyásával vidéken. A kettő közül történelmi szempontból
alighanem Szöllősyé a fontosabb, míg Peéryé a bensőségesebb, az irodalmi igényűbb. Szöllősy, aki a forradalom napjait Győrben élte át, s aki
ezekben az időkben közeli munkatársa volt Szigethy Attilának, fényt derít
a győri események néhány olyan mindeddig tisztázatlan részletére, mint a
„Somogyvári-ügy” (a megbolydult közhangulatot megnyergelő, szemérmetlenül demagóg és szerencsére kudarcot vallott puccskísérlet) vagy az
„ellenkormány” rémhíre. Peéry Sopron forradalmasodását vetíti elénk
finoman árnyalt, lírai hangú írásában.
A forradalom vezetői közül Borbándi Nagy Imrét, Gosztonyi Maléter
Pált, a néhány éve tragikus körülmények közt elhunyt Zádor István Szigethy Attilát, Vincent Savarius Losonczy Gézát, Kiss Sándor Kovács Bélát jellemzi. Két tanulmány foglalkozik Bibó Istvánnal. Ez a kötet legkövetkezetesebben összeállított, s talán legolvasmányosabb része; különösen
sikerültnek érezzük Gosztonyi lendületes Maléter-portréját, Zádor magvas
esszéjét a bölcs „népbarát” Szigethyről, akit öngyilkosságba hajszoltak
Kádárék, és Savarius–Szász szép írását a börtönben elpusztult Losonczy
Gézáról. Sokat tanulhatunk Szabó Zoltán Bibó-elemzéséből („A politika
tanára”), míg Révai András tanulmánya, amely főleg Bibó háború utáni
elképzeléseit mérlegeli, példaadó objektivitással tárja fel a bibói koncepció realista gyökereit, s az elképzelés megvalósíthatatlanságában rejlő
tragédiát. Cs. Szabó Lászlónak az „írók a forradalomban” című esszéjét a
szerző gyengébb írásai közé kell sorolnunk. A cím nem fedi a szöveget, a
szöveg nem ás le elég mélyre ahhoz, hogy megtalálja az „írólázadás” titkos forrásait. Mi késztette a kommunista írók legjobbjait közös fellépésre
Rákosi parancsuralma ellen, hogyan fonódott össze reformmozgalmuk a
népi írók gondolataival, társadalomjavító elképzeléseivel? Cs. Szabó adós
marad a legizgalmasabb válaszokkal. Igaz, hogy esszéjét 1957-ben írta,
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amikor még nehéz volt tájékozódni. Stílusa most is csiszolt, választékos,
gördülékeny, de a csillogás csupán felületi.
Juhász Vilmos csaknem százharminc oldalas tanulmánya („A forradalom követelései”) a gyűjtemény egészéhez viszonyítva indokolatlanul
hosszúnak látszik. Szükség volt egy ilyen tanulmányra, de szerzője
jónéhány oldalt megtakaríthatott volna, ha a követeléseket más módszerrel rendszerezi, illetve azokat módszeresen megrostálja. A tanulmánynak
érdeme, hogy tanúsítja a forradalom nemzeti, demokratikus és szocialista
jellegét, amelyek közül az események sodrában kétségtelenül nagyobb
szerep jutott az első két jellegzetességnek. A követelések túlnyomó többsége napnál világosabb bizonyítékot szolgáltat, hogy amikor Szigeti József a magyar nacionalizmusnak szentelt tanulmánykötetében 448 a forradalom „soviniszta követelései”-ről beszél, nem tényekre, hanem post
festam összehabarcsolt állításokra és rágalmakra támaszkodik. Soviniszta
követelések nem voltak, sőt az egyik vidéki rádióadó felvetette a keleteurópai konföderáció örökké-aktuális gondolatát. A számtalan forradalmi
követelés közül sok illuzórikusnak bizonyult, de egy kezünkön megszámolhatnánk a kinyomtatott, vagy Rádióban elhangzott követelések közül
azokat, amelyeket ostobának, vagy antidemokratikusnak lehet minősíteni. 449 Itt jegyeznénk meg, hogy míg a szovjet csapatok mielőbbi kivonását
az országból szinte mindenki követelte és kívánatosnak tartotta, az adott
helyzetben demagógiával, vagy súlyos politikai rövidlátással volt egyenértékű a szovjet csapatok azonnali, illetve megalázó körülmények között
történő kivonulását követelni (például fehér zászlót lobogtatva, ahogy azt
a tatabányai bányászok elképzelték). A többi közt ez is mutatja, hogy a
vidéki nemzeti tanácsok és forradalmi bizottságok nem mindig voltak
tisztában a valódi erőviszonyokkal, s azzal a politikával, amelyet ilyen
körülmények között Nagy Imrének módjában állt követni.
Míg Borbándi Gyula nem sokkal a forradalom után keltezett írása a
szocializmus magyarországi tragédiájával foglalkozik és a zsákutcából
való kiutat keresi, Molnár Miklós („Nagy Imre a történelemben”) és
Borsody István („A forradalom és a nagyhatalmak”) rövid, magvas dolgozatai az ötvenhatos események néhány kulcskérdését firtatják. Molnár
Miklós azt a Nyugaton elterjedt, de a tények ismeretében tarthatatlan mítoszt rombolja szét, amely szerint az oroszok másodszori beavatkozását a
448
449

A magyar nacionalizmus kialakulása és története; Kossuth Kiadó, Budapest, 1964.
Ilyen volt a borsodi munkástanácsnak a könyv 560. oldalán található követelése,
amelynek tájékozatlanságát Juhász Vilmos is bírálja, bár nem foglalkozik annak otromba fogalmazásmódjával és egészében ellenszenves hangvételével.
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Varsói Szerződésnek magyar részről történt felmondása okozta. Tanulmányából kiderül, hogy ez a lépés nem valamiféle „provokatív gesztus”
volt a Szovjetunióval szemben, hanem válasz a szovjet hadmozdulatokra,
amelyek a Szuszlov-Mikoján látogatás (és feltehetően: ígéretek) után egy
teljes napon át folytatódtak. A szerződés felmondása a semlegességet
irányelvnek tekintő forradalmi kormány elszánt önvédelmi gesztusa volt,
Molnár szavaival „válasz... a szovjet hitszegésre”. A hitszegést azonban a
nyugati nagyhatalmak magatartása tette lehetővé, ha nem éppen az váltotta ki – Szuezre gondolunk. Borsody helyesen mutat rá Szuez és Magyarország baljós összefüggéseire, s az angol-francia katonai akció elítélése
mellett nem felejti el felhívni a figyelmet az Egyesült Államok vezetőinek
érthetetlen és megmagyarázhatatlan magatartására. Ezek a politikusok a
„felszabadító politika” csődjével egyidőben valósággal szabad kezet adtak
az oroszoknak a magyar szabadságharc „elintézésére”. Manes Sperber
találóan jegyezte meg: „A magyar forradalmárok a szabad világba vetett
hitüktől megfosztva hallnak meg, mert a szabad világ csak diadalukban
volt kész osztozni, de nem küzdelmükben”.
A tanulmánygyűjtemény Kovács Imre hosszabb elemzésével fejeződik
be. Kovács a forradalom leverése után kialakult helyzetről, a Kádárrendszernek a magyar társadalommal kötött „különbékéjéről” ad valósághű képét. Ebből kitetszik, miért nem tekintheti a magyar nép magáénak
még fenntartásos alapon sem a mai magyarországi rendszert, az ugyanis
„éppen nemzeti politikájában méretett meg és találtatott könnyűnek”.
Magyarul: az ország vezetői egészen a legutóbbi időkig minden lényeges
kérdésben a Szovjetunió külpolitikáját követték, szovjet álláspontot képviseltek. Ez volt a helyzet Rákosi országlása idején is, de akkor minden
csatlósállam ezt csinálta. Ma a Magyarországnak jutott szerep egyre megalázóbb, s aki nemcsak az ország jelenére, de jövőjére is gondol, növekvő
aggodalommal nézi az ország politikai súlyvesztését. Kovács Imre tanulmányának befejező részében a szovjet-amerikai viszony alakulását ismerteti; bár ez a viszony kétségtelenül kihat Magyarország nyugati kapcsolatainak fejlődésére, vagy elsorvadására, a szerző több figyelmet szentelhetett volna a sajátos magyar tényezőknek. Másszóval a mai magyar külpolitika perspektívátlanságát nemcsak nyugati szempontból lehet kárhoztatni, el lehet ítélni jugoszláv – de román – szempontból is. Az eddigi feltételnélküli szovjetbarát politika folytatása ugyanis Magyarország amúgy is
csekély nemzetközi tekintélyét mikroszkopikus méretűvé zsugoríthatja.
Axiomatikusán ezt úgy fejeznénk ki, hogy minél több volt csatlós függetlenül, annál csatlósabbnak látszik az, aki nem igényli az igazi független1354

séget. És ezen még az sem változtat, ha közben (meddig?) mi vagyunk „a
legvidámabb barakk a béketáborban”.
A „Tanulmányok a magyar forradalomról” érdekes anyagban, színvonalas politikai elmefuttatásokban gazdag mű, s bár vannak szerkezeti és
egyéb hibái, feltétlenül megérdemli az igényes olvasóközönség figyelmét.
Nem hiányozhat ez a kötet azok könyvespolcáról, akik 1956 októberének
személyes élményeit higgadt, tárgyilagos visszatekintéssel kívánják kiegészíteni.
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BOGYAY TAMÁS
Egy német tanulmánykötet 450
Ungarn zehn Jahre danach 1956–1966; Ein wissenschaftliches Sammelwerk; herausgegeben von o. ö. Professor Dr. Werner Frauendienst im
Auftrage des Deutsch-Ungarischen Kulturkreises e, V. – v. Hase &
Koehler Verlag GmbH, Mainz 1966, 357 lap.
Történelmi évfordulókra emlékkönyvet szerkeszteni erős kísértést és nagy
felelősséget jelent. Kísértenek a különböző lehetőségek. A kötet lehet
patetikus vezércikkek, lírai visszaemlékezések, száraz tanulmányok gyűjteménye, vagy vegyesen mindegyik fajtából valami. Vezércikket írni,
egyéni élményeket elmesélni könnyebb, mint komoly értekezésben kideríteni és bemutatni dolgokat, amiket eddig nem vagy csak rosszul ismertünk. Az első fajta rendszerint elsősorban az évforduló idejének kordokumentuma. A második főként írójára jellemző, esetleg – kellő kritikával
forrásként is használható. A harmadik fajta írás a legnehezebb és legmaradandóbb. A felelősség ennél a legnagyobb. Ez még csak fokozódik, ha
nem a visszaemlékezők szűkebb köréhez, hanem idegenekhez szól, mint
az egyszerű, de gondos kiállítású kötet, amely az „Ungarn zehn Jahre
danach” címet viseli fedőlapján.
Az 1956-ös magyar forradalom emlékére egy németnyelvű emlékkönyvet kiadni feltétlenül nagyon jó gondolat volt. Tíz év alatt a külföld
sokkal többet felejtett, mint a magyarok. De épp ezért az eredményt nem
lehet a magyar olvasó szokásos mércéjével mérni. A kiadvánnyal járó
sokkal nagyobb felelősség szigorúbb mértéket követel.
A kötetet a címlapon a nemrég elhunyt mainzi történész, Frauendienst
professzor neve fémjelzi, ö ugyan csak az előszót írta, amelyben bemutatja röviden a munkatársakat. A tanulmányok sorát Zsolnay Vilmos írása
nyitja meg húsz év, 1945-1965 magyar történelméről. A szerző, mint az
előszóból megtudjuk, a kiadó Deutsch-Ungarischer Kulturkreis e. V. főtitkára. A magyar jogrendszer fejlődését 1945 óta Révész László, a berni
Schweizerisches Ost-Institut munkatársa és két svájci egyetem előadója
mutatja be. A berni intézetnél dolgozik Ernst Schmidt is, mint az előszóban olvassuk „magyar nemzetgazdász és sajtószakértő”, aki Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődését tárgyalja 1945 óta. Borbándi Gyula foglalja össze az utolsó két évtized magyar irodalmi életét és termelé450
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sét. Ugyanennek az időszaknak a magyar irodalomtörténetírásáról szól
Várady Imre, a bolognai egyetem nyugalmazott magyar professzorának a
cikke. Utána a mainzi egyetem külpolitikai és nemzetközi jogi kutató intézete egyik szakosztályvezetőjének, Kurt Rabinak a tanulmánya következik: Az 1956-ös magyar szabadságharc az emberi jogok eszméjének a
tükrében. Georg Stadtmüller, a müncheni egyetemen a kelet- és délkeleteurópai történelem professzora az 1956-ös magyar forradalmat megelőző
és követő kommunista ideológiai vitákat tekinti át. Az utolsóelőtti tanulmány szerzője ismét a berni Schweizerisches Ost-Institut egy munkatársa,
Csizmás Mihály, aki „Állam és Egyház Magyarországon 1945 óta” cím
alatt az elmúlt húsz év egyházpolitikáját tárgyalja. A kötet
zárótanulmánya az egyetlen, amely nem kapcsolódik közvetlenül az évfordulóhoz: Brandenstein Béla, a saarbrückeni egyetem filozófia tanára
vizsgálja az annyit emlegetett, de teljes mélységben oly ritkán átgondolt
szabadságfogalom értelmét.
Többnyire ismert és tekintélyes nevek. A tanulmányok sorrendjét feltehetőleg az a szándék szabta meg, hogy az egyszerű eseménytörténettől
fokozatosan vezessenek a mélyebb összefüggések, a szellemi és elvi
problémák megértéséhez. Így joggal került a kötet végére Brandenstein
cikke, amely többek közt áttekinti az újkori filozófusok szabadságértelmezéseit egészen Sartre-ig. Csizmás Mihály egyházpolitikatörténetét viszont jóval előbbre kellett volna tenni.
Az olvasónak mégis az az általános benyomása, hogy a tervet – legalábbis részben – ahhoz kellett alkalmazni, amit éppen sikerült megkapni.
A témák és feldolgozások újdonságértéke ugyanis feltűnően különböző. A
magyarországi kommunista jogrendszer kialakulásáról és eddigi fejlődéséről Révész László olyan összefoglalást nyújt, aminőt tudtunkkal nemcsak németül, de magyarul sem igen lehet másutt találni. Az írás érdekességét fokozzák a szerző saját tapasztalataiból merített példák a gyakorlat
illusztrálására. A közgazdasági fejlődést ezzel szemben Nyugaton a tudományos intézetek egész sora és szakemberek légiója figyeli és regisztrálja. A témáról tehát aligha lehet újat mondani, de összefoglalása mindenesetre hasznos. Borbándi lexikontömörségű cikkének főérdeme, hogy
értelmes rendet visz a nevek és adatok tömkelegébe, plasztikus képet ad
nemzedékekről, irányokról, emberekről és gondolatokról. Várady Imre
tanulmánya viszont csak rövidített változata az alaposan dokumentált
munkának, amely a Katolikus Szemlében folytatásokban és aztán külön
kötetben is magyarul jelent meg. Ez a német kivonat a magyar eredetit,
sajnos, annál kevésbé pótolhatja, mert a benne említett művek címeit,
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ellentétben Borbándi cikkével, nem közli eredetiben. Nem tartjuk valószínűnek, hogy ez megfelelt volna a filológus alaposságáról ismert kitűnő
szerző szándékának. A dolgok iránt komolyabban érdeklődő idegen olvasónak így nincs fogózója, ha utána akar járni a részleteknek. Adatok közlésén, rendszerezésén és összefoglalásán messze túl megy Stadtmiiller
tanulmánya, amely a legterjedelmesebb is az egész kötetben. 1956 magyar drámáját rendkívül tömören, de szinte tankönyvszerű világossággal
állítja be a kommunista politikai gondolkodás nagy összefüggéseibe.
Szinte magától értetődik, hogy a cikksorozat élére egy történelmi áttekintés került, amelynek a következő tanulmányok megértéséhez kell megadnia a tényismereti alapot. Annál megdöbbentőbb, hogy Zsolnay Vilmos
42 oldalas írása mindjárt első bekezdésében alapos történelmi tévedéssel
kezdődik. Azt állítja ugyanis, hogy Budapest „többször gazdát cserélt”,
mielőtt 1945. február 13-án szovjet kézre került. Akadnak azonban egyéb
„szépséghibák” is, amelyeknek csak elképesztő felületesség lehet a magyarázata, de semmiesetre sem mentsége. A 14. oldalon azt olvassuk,
hogy a Kisgazdapárt részéről Dinnyés Lajos és Szabó (csak így, keresztnév nélkül!) kényszerítették lemondásra Nagy Ferencet. A német olvasó
aligha tudja kitalálni, hogy a rejtélyes Szabó mögött csak Dobi István
rejtőzhet. A 17. oldalon nyelvi képtelenség a következő mondat: „Schon
vor Erlage der neuen Verfassung wurden ... politische Prozesse
eingeleitet”. Teljes fogalomzavarra vall ugyanennek a bekezdésnek a végén Szeder Ferenc mint egykori „Majordomus”. Az államosítások felsorolása a 19. oldalon lényegesen eltér az Ernst Schmidt cikke 86-88. oldalain közölt bizonyára megbízható adatoktól. A 33. oldalon az áll, hogy az
ÁVÓ feloszlatása után megnyitották a börtönök kapuit és így szabadult ki
Mindszenty is. Még szerencse, hogy Csizmás Mihály a 297. oldalon pontosan és hitelesen elmondja 1956 októbere, ennek a nem lényegtelen és
mellékes, eseményének a lefolyását. A felületesség gyanúját a jegyzetek
is megerősítik. Már a vaskos tévedést tartalmazó első bekezdésnél utal a
szerző egy könyvre, amelynek címét rosszul idézi, feltehető hát, hogy
nem is olvasta. Szúrópróbák során megesett, hogy az idézett helyen nem
is volt szó a cikkben tárgyalt eseményről, de előfordult az is, hogy a jegyzetben említett műben nincs is meg a hivatkozott oldalszám. Egy Nyugaton végzett történésznek illenék tudnia, hogy Scotus Viatornak a magyarokkal szemben egyáltalában nem elfogult fia, a londoni egyetem kitűnő
történésze, nem H. S. Watson, hanem H. Seton-Watson. A töméntelen
hivatkozás egyébként is inkább csak szemre szép. Közelebbről megnézve
elárulják, hogy a szerző adatait jórészt másodkézből vette. Ez nem vétek,
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de elsősorban a közvetlen forrásokra kell és érdemes hivatkozni. Végül
egy általános megjegyzés ehhez a szükséges, de sajnos a folytatáshoz nem
egészen méltó bevezető cikkhez: az események ismertetésénél a szerző
nemegyszer ide-oda ugrál az időrendben – logikai indok nélkül. Mintha
jegyzetcédulákat másolt volna, anélkül, hogy előzőleg alaposan átgondolt
sorrendbe rakta volna őket.
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BORBÁNDI GYULA
A nagy napok emléke 451
Der Ungarische Volksaufstand in Augenzeugenberichten, herausgegeben
von Dr, Peter Gosztony, Vorwort von Prof. Dr. Walther Hofer, Karl
Rauch Verlag, Düsseldorf 1966, 464 lap, DM 24.80.
Gloria Victis; Az 1956-os magyar szabadságharc költői visszhangja a
nagyvilágban, szerkesztette Tollas Tibor, Nemzetőr, München 1966, 422
lap.
Dr. Zoltán Bezerédi: Zehn Jahre danach, Die Ost-West
Auseinandersetzung geht weiter, Verlag Edition E. Köln 1966, 75 lap.
Melvin Laskynak röviddel a forradalom leverése után németül is megjelent dokumentumgyűjteménye után Gosztonyi Péter könyve a második,
jelentős munka a német könyvpiacon, amelyben az események résztvevői
és szemtanúi mondjak el a forradalmi napok történetét. A kötet összeállítója sok esztendős szorgos munkával összegyűjtötte az 1956-os magyar
népfelkelés külföldön élő szemtanúinak beszámolóit, felkutatta a nyugati
sajtóban megjelent magyarországi riportokat, átnézte a budapesti és vidéki szabad rádióállomások műsorát, a forradalom irodalmi termékeit, a
forradalmi lapok cikkeit és ebből a hatalmas anyagból állította össze azt a
több mint négy és félszáz oldalas kötetet, amelyet a düsseldorfi Rauch
Verlag, a magyar forradalom tizedik évfordulója alkalmából németül kiadott. Gosztonyi kronológikus sorrendben tárgyalja az eseményeket, ilyen
rendben sorakoztatja fel egymás mellé a korabeli dokumentumokat és az
események szereplőinek beszámolóit. Közben csak annyi megjegyzést
tesz, amennyi a dokumentumok és az összefüggések megértése érdekében
szükséges.
A könyv különleges értéke Walther Hofer professzor rendkívül világos
és meggyőző előszava. A neves svájci történetíró az 1956-os magyar népfelkelést hősi próbálkozásnak nevezi. Célja a szovjet gyámkodás és a
kommunista elnyomás megszüntetése volt. Két aspektusa van tehát: egyfelől nemzeti megmozdulás az idegen uralom ellen, másfelől társadalmi
forradalom egy totalitárius diktatúra megdöntésére. A svájci történész
szerint a szovjet csatlósbirodalomban seholsem lobbant fel oly magasra a
nemzeti érzés és indulat lángja, mint Magyarországon. Az ötvenhatos
népfelkelés tehát nemzeti forradalom is volt és e tekintetben ugyanaz a
451
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történelmi jelentősége, mint az 1848-as magyar szabadságharcé. Walther
Hofer külön kiemeli az írók szerepét a forradalmi légkör kialakításában,
majd a jugoszláv és a magyar példa egy érdekes különbségére mutat rá.
Jugoszlávia elszakadása a szovjet tömbtől Hofer szerint külpolitikai aktus
volt. A jugoszláv vezetők nemzeti érdekeket követve szakítottak Moszkvával. Magyarországon azok ellen tört ki a forradalom, akik ezt a nemzeti
érdekek diktálta elszakadást nem voltak hajlandók keresztül vinni. Az
előszó szerzője részletesen elemzi a forradalom jellegét is. A magyar forradalmárok tetteit – írja – egy demokratikus szocializmus víziója sugallta.
Hofer szerint a népfelkelés résztvevői a demokrácia és a szocializmus
egyeztetésén fáradoztak, mindkettőből azt akarván átvenni, ami a nép
érdekeinek legjobban megfelelt. A demokrácia biztosította politikai szabadságot össze akarták kötni a szocializmus által ígért emberi egyenlőséggel, úgy ahogyan azt Bibó István emlékezetes memorandumában megírta. Hofer nevetségesnek tartja azt a véleményt, hogy a magyar forradalomnak reakciós és ellenforradalmi jellege volt és a forradalmi események
résztvevői a háború előtti közállapotok visszaállítására törekedtek.
Elgondolkoztató Walther Hofernak az az észrevétele is, hogy a szovjet
– és nemcsak a sztálini – mintájú kommunizmus demokratizálódása lehetetlen. Ez a demokratizálódás – mint a magyar forradalom bizonyította –
csak olyan áron következhet be, amelyet a kommunista vezető garnitúra
sohasem hajlandó megfizetni. Le kellene ugyanis köszönnie, mert Magyarországon – és ez a helyzet más kommunista irányítású országokban is
– a lakosságnak csak elenyésző hányada támogatja. Hofer kommunista
forrásokat idéz, amelyek szerint a demokrácia megvalósulása – tehát szabad választás – esetén a kommunisták Magyarországon 5-10 százalékra
számíthatnának.
Walter Hofer magvas kis tanulmánya a forradalomról szóló legjobb
írások közé tartozik és már ezért is érdemes volt a kötetet kiadni. Gosztonyi Péter dokumentumai voltaképpen Walther Hofer tételeit bizonyítják,
illetve fordítva, a kötetben összegyűjtött és sok forrásból származó dokumentumok meggyőző igazolásai a svájci történész megállapításainak.
Gosztonyit dicséret illeti a kötet anyagának összegyűjtéséért, rendszerezéséért és összeállításáért. Az összekötő szövegek is találóak és világosak. Kár, hogy a jegyzeteket nem készítette nagyobb gonddal. Néhány
tévedés ugyanis elkerülhető lett volna. Az a Kardos László, akiről a szövegben szó van, nem az egyetemi tanár, hanem a NÉKOSZ hajdani vezetője. Kiss Sándor a Parasztszövetség igazgatója volt, a német „Führer des
Bauernverbandes” nem pontos megfelelője a szóban forgó tisztségnek. B.
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Szabó István államminiszter kisgazdapárti és nem szociáldemokrata volt.
A győri események főszereplője, Szigethy Attila nem i-vel, hanem thy-naí
írta nevét. Boldizsár nem István, hanem Iván. A névmutatóban a szerző,
igen helyesen, minden személy neve mögött feltűnteti a foglalkozását,
illetve állását. Wiktor Woroszylski lengyel költő és író magyarországi
riportjában szerepel három lengyel újságíró, akiket a szerző csak keresztnevükön említ (Leszek, Marian, Franciszka). Ha Gosztonyinak nem sikerült kilétüket felderítenie, minek e keresztneveket a névmutatóba felvenni? Egy másik szövegrészben bizonyos Györgyről van szó. A jegyzet írójának érdemes lett volna felkutatni, kiről van szó, vagy pedig kihagyni a
névmutatóból, a jegyzet ugyanis nem ad semmilyen eligazítást az olvasónak, tehát felesleges. Ez vonatkozik egy Erős nevű állítólagos nagyimrés
íróra is. Ki ismeri?
*
Ugyancsak elsőrendű dokumentális értéke miatt érdemel említést és
méltatást a Glória Victis című kötet, amelyben költők tesznek hitet a magyar forradalom mellett. A gyűjtemény szerkesztője mindenképpen dicséretes munkát végzett azzal, hogy a könyvekben, folyóiratokban, újságokban szétszórt anyagot egybegyűjtötte, valamint a még le nem fordított
költemények magyarra való átültetését megszervezte. A magyar forradalomról szóló sok versnek nem volt eddig ugyanis magyar fordítása. Nyereség, hogy most már csaknem 160 vers magyar változata rendelkezésre
áll. Az újabb fordítások azonban – mivel hajrában születtek – gyengébbek, mint a régiek és ezért a kötetben némi színvonal ingadozás észlelhető. Érthető és méltányolható azonban a szerkesztő szándéka: a gyűjteményt dokumentumnak szánta és – igen helyesen – még az évforduló
előtt meg akarta jelentetni. Az anyag imponáló. Most látni csak, milyen
kivételes hatása és visszhangja volt a tíz év előtti magyar népfelkelésnek.
Negyvenhárom nép több mint százharminc költője választotta témául a
magyar forradalmat. Nemcsak európaiak és amerikaiak, de olyan országok fiai is, mint a távoli Thaiföld, Kína, Nigéria, Kenya, Vietnam, Malajzia. A magyar forradalmárok hősi vállalkozásának híre távoli földrészekre
is eljutott és a költőket versírásra ihlette. Köztük olyanokat is, akiknek
nevét világszerte ismerik, mint például – hogy csak néhányat említsek –,
Jean Cocteau, Jules Supervielle, Pierre Emmanuel, Alain Bosquet, Jean
Rousselot, Liberó de Liberó, E. E. Cummings, Gertrud von le Fort,
Günter Eich, Kari Krolow, az észt Maria Under, a lengyel Adam Wazyk,
Wiktor Woroszylski és Zbigniew Herbert, az algériai Kateb Yacine és a
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Martinique-ből származó Aimé Casaire. A kötet bevezetéseként a szerkesztő Albert Camus egy írását választotta és különösen emeli a gyűjtemény értékét, hogy szerepel benne Oskar Kokoschka két litográfiája is.
Mindkettőnek megalkotására a magyar forradalom ihlette. Dicséret illeti a
fordító gárdát is. A sikeresebb fordítások Gömöri György, Határ Győző,
Horváth Elemér, Kocsis Gábor, Lökkös Antal, Makkai Ádám, Nyéki Lajos, Rónai Zoltán, Siklós István, Sulyok Vince, Szente Imre, Thinsz Géza,
Tűz Tamás és Vitéz György munkája. Mindenképpen kitűnő ötlet volt a
verseket eredetiben is közölni, nemcsak azért, hogy az idegen nyelveken
olvasók az eredetit is élvezhessék, de azért is, hogy lehetővé váljék összehasonlításuk a magyar változattal. Az azonban érthetetlen, hogy a kötetben szereplő idegen költők életrajzi adatai miért készültek angolul és miért nem magyarul.
*
„Bezerédj-breviárium” – így jellemezhetnők legtalálóbban ezt az alig
négy íves könyvecskét, amelyet egy kölni kiadó jelentetett meg a forradalom tizedik évfordulójára. Bezerédj Zoltán az elmúlt tíz évben számos
tanulmányt és cikket írt, előadások és beszédek százait tartotta. A kötet
ízelítő ebből a nagy munkából. A szerző minden jelentősebb vagy jelentősebbnek vélt írásából és beszédéből kiválogatott egy különösen érdekes
vagy jellemző részt, hogy csokorba gyűjtve a német olvasóközönségnek
átnyújtsa. Egy 190 oldalas diplomamunkából például 3-4 oldalt talált érdemesnek, hogy a kötetbe átvegye. Vitatható módszer. Bezerédjnél sokkal
eredetibb gondolkodónak és élesebb szemű megfigyelőnek kellene lennie
egy szerzőnek, hogy gondolatforgácsai az olvasó érdeklődését felkeltsék.
Bezerédj helyesebben tette volna, ha az idézetek és szövegfragmentumok
helyett néhány jobb tanulmányát és cikkét adja ki. Ezek a szemelvények
változatos témájúak, a legtöbb a magyar forradalomról és a kommunizmus valamely problémájáról szól. A szerző a kommunizmus stratégiáját
és taktikáját bírálja, az ideológia gyenge pontjait támadja. Az előbb már
elmondott körülmények folytán viszont az olvasó inkább arról értesül,
hogy Bezerédj milyen irányban és mennyit alkotott, mint arról, hogyan
látja hazáját és a kommunizmust.
Végül nem lehet elhallgatni, hogy a könyv nagyon nehezen olvasható.
A nyomdász a szöveget, a megjegyzéseket és a lábjegyzeteket azonos
nagyságú betűkkel szedte. Az eligazodás bizony nem könnyű.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
A hódítás koronatanúi 452
A BAYEUXI FALISZÖNYEG 453
SZEPTEMBER 20. és október 14. között három mészárló csatát vívtak
angol földön 1066-ban. Kettőt York mellett északon, norvég betörőkkel,
egyet délen Hastingsnél, normán behatolók ellen. Az első ütközet győztese elesett a másodikban, a másodiké a harmadikban, amely civilizációjával együtt egy ősi királyságot is megsemmisített. Vérrokon volt a három
szembenálló, hiszen a normanok szintén északról szakadtak le, alig száz
éve kezdtek latinosodni a Szajna alsó folyásánál, abban a kövér tengerparti országrészben, melyet örök birtokul kaptak, fosztogató és gyújtogató
kedvük csillapítására.
Jogos birtokbavétel vagy rejtélyes istencsapás? Kilencszáz esztendeje
tart a rendezetlen pör, hogy Anglia meghódítása Hitvalló Edward halála
után keresztesháború volt-e a norman herceget pápai áldással megillető
trónért vagy az Úr haragjának kiöntése a boldogtalan angolszászokra,
akik Haroldot választották s koronázták meg Edward utódjául. Mivel a
pör folyton a szívek önkényeskedő, érzelmi törvényszéke előtt újul fel,
nem fog eldőlni soha. Kimenetele a valóság szempontjából persze
egyremegy, hiszen foglaló normanok és leigázott angolszászok
régesrégen összeforrtak vérben, nyelvben s az angol-norman intézményekben. Rossz nyelvvel úgy is mondhatnók, hogy a vesztes lassan fölfalta a nyerőt. Népi gyökerük áttört a feudális betonöntésen, az angolszász
nyelv és észjárás meggazdagodva elburjánzott a francia és latin fölött. De
azért a kilencszázas jubileumon is akad, aki visszasírja Szent Columba és
Tiszteletreméltó Beda politikailag és egyházilag laza szövésű, jámbor,
452
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Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 6. számában.
The Anglo-Saxon Chronicle, Everyman's Library, 1960; King Harald's Saga, ford.
Magnusson, M. és Pálsson, H., Penguin Classics, 1966; History Today 1966 októberi
különszáma; The Norman Conquest, írta Whitelock,D., Douglas, D. C., Lemmon, C.
H., Barlow, F., London, 1966, The Bayeux Tapestry, írták Stenton, F. és mások, London, 1957; Barclay, C. N.: Battle 1066, London, 1966; Douglas, D. C.: William the
Conquerer, London, 1964; Kendrick, T. D.: Late Saxon and Viking Art, London,
1949; Maclagan, E.: The Bayeux Tapestry, King Penguin Books, 1953; Whitelock,
D.: The Beginnings of English Society, Pelican History of England, 1965; Dodwell,
R. tanulmánya: Epic of the Conquest, Observer, 1965. október 31; Montgomery
marsal cikke: How Harold could have hit the Normans for Six, Sunday Times, 1966.
április 24.
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éneklő szigetét, tíz körömmel kiásná az eltipró, idegen lópaták alól. A
többség kitart a Hódítás mellett, elkerülhetetlennek mondja, áldásaira utal.
Például Montgomery marsall. Igaz, hogy ő némileg érdekelt fél; egyik
őse, Roger de Montgomerie vezette a jobbszárnyon a francia-flamand
szövetséges hadosztály rohamait az országszerző hastingsi csatában.
Amely egyébként egy Battle nevű, mai városka helyén volt, kilométerekre a névadó kikötőtől. Apátsági oltárát tíz év múlva Vilmos, a győztes
fél pontosan oda állíttatta, ahol Harold, az utolsó angolszász király elesett,
almafák közé, a dombtetőre tűzött sárkányos zászló tövében. Bár az apátság rommá lett azóta, megbízhatóbb topográfiai útmutatást keresve se
találhatnánk; a vita mindössze pár méter körül forog.
Mivel megsemmisítő volt a győzelem, megsemmisült a vesztes fél önvédelmi joga is. Számos krónika és hősi dal szól a Hódításról; az elsők
alig az esemény után keletkeztek, mások nemzedékek múltán. A Fordulat
Éve – mert az volt a javából – még az ükunokák képzeletét is izgatta, egyre szabadabb és szertelenebb cifrázással, de mindig norman-párti szemmel. Mert az kötelező. A kortársak irgalmatlanul beletapostak Haroldba,
ócsárlás minden szavuk; az utódok megenyhülve, lovagiasabban emlegetik, már-már romantikus borongással írnak a hősökről mindkét oldalon.
Ám a fő vonaltól ők sem tágítanak; a Hódítás szent és sérthetetlen. Ha
érvényes még korunkra az idő hasonló szelídítő hatása, Trockijról szintén
más hangon fog szólni a nóta a Szovjetunióban, amikor Lenin válságos
trónutódlásához érnek.
HÓDÍTÓ Vilmos házikáplánja jegyezte föl elsőnek a történetet. Ő a
legádázabb, noha a krisztusi megbocsátásra szentelték volna fel. Látszólag teljesen más: pártatlan szellemben készült a normán propaganda
egyetlen megmaradt egykorú művészeti emléke, a bayeuxi faliszőnyeg.
454
Bizonyos, hogy volt a király környezetében több ilyen történelmi tárgyú, figurás textília, de elveszett valamennyi.
Fehérített zsákvászonra hímezték nyolc különböző színű gyapjúfonállal, hossza 70 méter és 34 centiméter, szélessége átlag 50 centi. 37 hajó,
33 épület, 626 ember, 190 ló és öszvér van rajta, százával egyéb állat,
képzeletbeli szörny is. Keletkezését 1080 köré teszik. A tizenötödik században említik először, de föltehető, hogy sohasem került el tartósan az
észak-francia püspöki városból, a székesegyház őrizetéből. Méltón a kor
kutató szelleméhez, a tizennyolcadik század derekától tudományosan is
kezdték vizsgálni; a nagy forradalom alatt szekértakarónak szánták, lősze454

Tapestry. Az elnevezés helytelen, de hagyományos.
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res ládák védelmére, hogy így is tüntessenek királyok és papok ellen, de
egy épeszű polgártárs közbelépett s megmentette; 1803-ban Napóleon,
Anglia elleni partraszállásra készülve célzatosan kifüggeszttette a
Louvreban; 1842-ben helyreállították; 1913 óta az egykori püspöki palotában volt közszemlén; a második világháború alatt elrejtették; 1944-ben
ismét a Louvreban függött, majd visszakerült ősi helyére, a szétlőtt
Bayeuxbe, ahonnan hiába kérték kölcsön az angolok a jubileumi évre,
féltő vagy féltékeny őrzői nem adták ki. Csak az angolok hívják a faliszőnyeget a francia városkáról, a franciák Vilmos feleségéről, flandriai Matildáról nevezték el.
Holott a szigeten készült, valószínűleg a Canterbury-i hímzőiskolában.
Stílusáról ítélve angolszász volt a tervező is, aki a rajzokat csinálta, s a
kísérőszöveg latin betűit előrajzolta. Egy legyőzött nép munkája, bukásának megörökítésére, egy győztes rendelőnek, aki közel állhatott a Hódítóhoz.
Féltestvére, Odo bayeuxi püspök készíttethette, hogy évente két ünnepen kifeszítsék a székesegyház hajójában. 1077-ben szenteltek föl a templomát. Az is lehetséges, hogy a címére egyházi, jellemére ízig-vérig világi
nagyúr és nagystílű harácsoló valamelyik palotájának belső falait díszítette. Elfért egy lovagteremben. Legfeljebb tíz-tizenöt év telt el a csata óta; a
hímző asszonyok – köztük talán néhány hadiözvegy – ismerhették a szereplőket, ahogyan Szent István király és felesége is személyes ismerőse
volt a veszprémvölgyi kolostorban működő apácáknak, akik a két fejedelmi portrét tű-öltésekkel megörökítették egy miseruhán. Abból lett később, Árpád-kori átszabással a koronázási palást.
KÉT egyenrangú hőse van a faliszőnyegnek: Harold es Vilmos. Ám ha
jobban megnézzük, Harold csak úgy hős, fejjel mások föle magasodva,
mint Macbeth a Shakespeare tragédiában vagy a Roland énekben
Ganelon, az áruló lovag. Királyának szemefénye, tanácsosa, jobbkeze,
rendjének ékessége lehetett volna ez is, amaz is, ha nem válik esküszegővé. Odo püspök, az országló főúr, egy ideig Anglia társkormányzója jobban tudta a habzószájú, becsmérlő krónikásoknál, hogy fölösleges minden
tekintetben lekicsinyelni Haroldot. Elég, ha kiderül a faliszőnyeg ábráiból
hitszegése hűbérurával, Vilmossal szemben. Akkor már hiábavaló többi
erénye, vitézség, nyájasság, nyílt szív, könyörületesség, istenfélelem.
Pusztulásra van ítélve és másokat is magával ránt a pusztulásba. A faliszőnyeg fele hosszában a hastingsi csata előzményéről szól és kulcs jelenete, központja az eskü, melyet Wessex grófja: Harold letesz Vilmos
normandiai herceg előtt, két kezével a Bayeuxben őrzött ereklyéken.
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Amelyeket a herceg aztán Hasíingsnél a nyakában viselt. Maguk a normán források ellentmondók a helyszínre nézve; lehet, hogy csupán Odo
íratta Bayeux-t a döntő jelenet fölé, a rettenetes hatású házi ereklyék becsét öregbítendő.
Ilyen kötés alól csak a halál vagy az esküvevő oldozhatott föl. Mégis
mi történik a gyermektelen Hitvalló Edward halálakor? Harold nyomban
elfoglalja az üres trónt Vilmos elől. A hímes vászon fő képmezejében és
szegélycsíkján akkor tűnnek fel baljós jelek s a hitszegés allegóriái. Utóbbiakat aesopusi tanítómesékből vette a tervező: a farkas becsapja az
oroszlánt, az meg vadásztársait, a róka rászedi a hollót, a farkas hálátlan a
daruhoz. Úgy hatnak, mint bajusz alatt eldörmögött figyelmeztetés, hogy
baj lesz ebből, megjárja az áruló Harold. Vagyis a faliszőnyeg éppen anynyira egyértelműen normán propaganda, mint az egykorú krónikák, csak
nem olyan csúszva-mászva, hízelgőn s türelmetlenül. Egy győztes nagyúr
s nem a nagyúr szolgájának szellemében született. Hatását így is megtette.
Ahogy Macbeth bátorsága senkitsem hajlít át pártjára a nézőkből, a hódítók utódai sem lettek Harold pártiak attól, hogy testőreivel együtt drágán
adta életét a csatatéren az angolszász gróf. Megszegte hűbéres esküjét; kár
volt érte, de buknia kellett.
Az előzmények angolszász változata szerint egy hajókiránduláson
francia partra sodorta ki Haroldot a vihar. Ott elfogatta a normandiai herceg és csak kicsikart hűségeskü ellenében bocsátotta szabadon. Ámde a
bayeuxi faliszőnyegen sólymokkal és vadászebekkel száll tengerre, azoknak meg ugyan mi keresnivalójuk lett volna egy halászhajón? Eb és sólyom vagyont érő, fejedelmi ajándék a tizenegyedik században, a diplomáciai megbízatás közérthető jelképe. Harold tehát az előzmények
norman magyarázata szerint követként járt Vilmosnál, hogy Hitvalló Edward nevében ünnepélyesen tudassa: ő a trónörökös. Élő urától jövendő
urához látogatott. A francia parton elfogja egy gróf, szól tovább a szőnyegen a történet, de hűbérura: Vilmos ráparancsol, hogy engedje szabadon,
Harold résztvesz szabadítójával egy hadjáratban Bretagne ellen – (akkor
még híre-hamva az egységes Franciaországnak) –, katonákat ment, vitézkedik, méltó, hogy Vilmos felövezze lovagjának s hazaindulása előtt kivegye esküjét. Következik a faliszőnyegen az öreg Edward halála s temetése a westminsteri templomban, amelyre egy figurácska éppen akkor tűzi
fel a szélkakast, jeléül, hogy vadonatúj az épület. Idén ünnepelte kilencszázadik születésnapját. Változik a kép, Haroldot az angolszászok ősi
jogon, szabad választással kikiáltják királlyá. Hohó! – árulással, vágtak
vissza a normanok. Harold a fő képmezőben trónol, a szőnyeg felső sze1367

gélyén vésztjósló üstökös lobog – a Halley üstökös, ahogy később rájöttek
–, alsó szegélyében feltűnnek hosszú, üres csónakok. Harold látomása a
bosszúálló partraszállásról.
A román stílus szerette a szörnyeket, csak úgy hemzsegtek oszlopfőkön és festett kéziratok kacskaringós kezdőbetűiben. Azokkal díszítették a
szőnyeg alsó és felső szegélyét is. De a tervező időnként félrevonja a nézőt, hogy átlátszó célzásokat tegyen, a normán rendelő szemszögéből.
Ilyen Harold álma a hajókról. Később Shakespeare is gyakran élt e magyarázó félreszólásokkal. A szőnyeg felénél tartunk, most tér át a háborúra a képes krónika.
VILMOS parancsára fákat döntenek, szakállas hajóács kezében forog a
vájó balta, szemünk láttára születik a flotta. Csak szemléltetésül persze,
mert szakemberek aligha építettek hajót frissen kidöntött törzsekből.
Mennyi volt a számuk? Félezer? Hatszáz, hétszáz? Nagy a kilengés a
becslések közt. A bayeuxi szőnyegen arra a nyitott viking bárkára hasonlítanak, amelyet századunk kezdetén ástak ki Oslo mellett Osebergben.
Testük kisebb volt, mint a hajók Julius Caesar flottájában az első britanniai partraszálláskor. Sárkányfej díszítette elől, hátul, kifüggesztett pajzsok védték ütődések ellen körben a korlátot, négyszögű volt a vitorla,
kiemelhető az árboc, sekély vízben evezőt is használtak. Grönlandig,
Amerikáig lehetett elhatolni e tengerjáró remekművekkel. Kilenc ló és
lovas fért egybe, de a flotta egy részét kizárólag gyalogos íjászok foglalták el. Norman nemesúr és csatlósa, rangját féltve csak lóhátas harcra
vállalkozott, a tengeri csapatszállítás miatt azonban Vilmosnak kivételesen gondolnia kellett a férőhelyekre – az állatok kiszorították volna az
embereket –, ezért idegen zsoldosokat is felfogadott. Kóbor bérharcosok
számára nem volt „status-symbol” a ló, csak az érdekelte őket, hogy lesze zsákmány (főleg templomi kincs) s fizetőképes-e átmeneti munkaadójuk.
Következik a behajózás. Kettesével visznek rúdon egy láncinget, olyan
súlyos, egyesével a vállon pallosokat, csatabárdot, tömlőt; egy kombinált
szekéren boroshordót, sisakokat, lándzsákat gurítanak. Lámpás volt a Vezérhajó árbocán s valószínűleg a pápai zászló a tatjában. Vilmos, a számító, türelmes diplomata, Róma áldásával indult a nagy kockavetésre, mintha keresztesháborúba. A Curia tudott felejteni. Mivel Vilmosnak az volt a
híre, s jogosan, hogy szűkebb házatáján nagy tisztogató az egyházban,
elfelejtették a vérrokoni házassága miatt támadt, hosszú feszültséget. Férj
és feleség a hála jeléül külön-külön templomot emeltetett Caenban; ha-
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talmas, zord testük még az I944-es, ellenirányú partraszállás sebeit is kiheverte.
Korán nyugodott aznap, szeptember 28-án a telő hold, kedvező délkeleti széllel egy éjszaka alatt átkeltek St. Valéryből Pevensey öblébe. Csak
két hajó veszett el, már az angol partoknál; útközt egy sem futott össze a
másikkal. Földműves vérükben volt még kalóz múltjukból a navigálás,
mint a letelepülő magyarokéban a lovaglás a portyázó közelmúltból. S
mint azidőtájt Szicília szigetén, az angol szigeten is hatalmas túlerővel
szemben vállalkoztak a kalandra, őseikről, a tenger ördögeiről maradt
rájuk e szokás. Cortez és Pizzaro századok múltán az ő példájukat követi
a busásan fizető, eszeveszett vakmerésben: egy ezer ellen!
Zabrálni kezdtek rögtön a partraszálláskor. Ökröt taglóznak, bárányt
fognak a bayeuxi faliszőnyegen, üstben főzik a húst, nyárson szolgálják
fel a sült csirkét. Pajzsok szolgáltak hevenyészett tálaló gyanánt. Ám a
rablásnak volt a hadtápláláson kívül lélektani ravaszsággal elgondolt, stratégiai célja is. Tudta Vilmos, hogy minél messzebb távolodik a parttól,
annál sebezhetőbb. Elvesz háta mögül a flottatámaszpont; vereség esetén
nehezebb a menekülés az ország belsejéből, mint a víz mellől; minél jobban késik a nyílt összecsapás, annál jobban felduzzad túlsó oldalon az
angolszász védősereg. Hiszen csak napok előtt véreztek ki Yorknál, a
norvégek ellen. Le akarta hát csalogatni magához Haroldot. S mivel udvarában vendégelve kiismerte már természetét, a módját is tudta, hogyan.
Gyújtogatássál. Az egyik jelenetben lángoló tető alól menekül gyermekével egy asszony. Férfivilág a faliszőnyeg világa, akárcsak a Roland éneké.
Csupán három nőalak fordul elő hetven méteres hosszán, a többszáz személy között: egyet egy szerzetes csábítgat (homályos a jelenet alighanem
sikamlós érteime), királyurát siratja a halottas ágynál a másik, égő házából menekül a harmadik. 455
Vilmos jól számított. Hevesvérű, bátor, jószívű ellenfele nem volt Kutuzov. Nem bírta tétlenül hallgatni a vészhíreket. Ha ő is olyan rideg játé455

Jotischky László figyelmeztetett idevágó hadtörténeti munkák alapján, hogy mutatis
mutandis Hitler hadvezetősége hasonló taktikához folyamodott. Mikor 1940-ben
megindult dűlőkön és mellékösvényeken a francia polgári lakosság menekülése dél
felé, a németek géppuskázó bukórepülésben zaklatni kezdték őket. Rövidesen híre
terjedt, hogy a fő országutakon nem esik bántódása senkinek. Átözönlöttek oda és eltorlaszolták a szabad utat a visszavonuló tankok, katonai járművek stb. elől. A megrekedt gépekre aztán pusztítva lecsaptak a bombázók. Több száz vagy többezer polgári személy életébe került, amíg a német hadvezetőség a menekülőket beidomította,
tudtukon kívül, torlasznak saját hadseregük útjában.
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kos lett volna, mint a normandiai herceg vagy olyan bölcs alamuszi, mint
az orosz hadvezér, szépen bevárja, amíg ellenfele kénytelen északra nyomulni. Akkor London lehetett volna Vilmos Sztálingrádja. Nem volt türelme; a déli partvidék faluit mentendő, ott és akkor ütközött meg, ahol és
amikor Vilmos akarta. Így lett Hastings Harold Waterlooja. Október 14.
volt, szombat.
ÜL a Waterlooi hasonlat mindenképpen. Két egyenrangú hadvezér
mérkőzik egész napon át egyenértékű, elszánt haderővel, a döntés szürkületig inog a serpenyőkben s eleinte a vesztes fél látszik nyerőnek; a végső
nyertes csak elszánt, gyors, többszöri okos beavatkozással tudja elkerülni
a katasztrófát. Még az angolszász hadirend, a nyolcsoros, zárt falanx is a
Napoleon által hiába döngetett, híres négyszögekre hasonlított. Harmincharmincöt százalékra becsülik a veszteséget Hastingsnél, Waterloonál
még nagyobb volt.
Mint a hajók számában, a hadilétszámban szintén elütnek a becslések,
hatezer az alsó, nyolcezer a felső határ. Ha csak tízezer emberem volna e
hatvanezer helyett, akkor is vállalkoznék a tettre! – hencegett Vilmos a
krónikás szerint. Mondhatott volna büntetlenül akár százezret.
Harold seregében kétféle elem szolgált. A husánggal, parittyával,
karddal, dárdával s divatjamúlt kerek pajzzsal fölszerelt népfölkelés, amolyan elszánt, honvédő parasztármádia. Hivatásos testőrsége volt a derékhad. Vastag bőrzekét és acélsisakot viseltek, hegyesvégű, hosszúkás fapajzsukon tüskék módjára, tucatjával meredeztek a felfogott nyilak. Nekik nem volt íjászuk; fegyverük pallos, dárda s a két kézre fogott, dán
csatabárd, amely egy lovat lovasával leütött. Ruházatukról nem tudósít a
máskülönben oly hiteles faliszőnyeg, mert azon norman viseletűk van az
angolszászoknak is. De más az arcuk; bajuszosak a honvédők, borotváltak
a partraszállók. Az is kivehető, hogy az angolszászok hajukat hosszúra
eresztették, a ló sörényét viszont nyírták; a normanoknál éppen fordítva
állt a divat.
Vilmos lovagjai a legújabb divat szerint öltöztek, térdig érő s derékig
felhasított, csuklyás láncingbe. A csuklyára kúpalakú, orrvédős sisakot
nyomtak. Ilyenképpen megsüketülve, vezényszavak helyett zászlójelekhez igazodtak; ha lebukott a zászló, megbomolhatott a hadirend. Fő fegyverük az egyenes kard és lándzsa, fogas zászlócskával a hegyénél. De
rohamaikat az íjászok tüze előzte meg, mert a nyílzápornak jutott abban a
korban a tüzérségi előkészítés. Pajzsuk papírsárkány alakú s balkarjukra
fűzték, ezért volt veszélyesebb balkezes ellenfél támadása a közelharcban.
Jellemző, hogy a szigetlakok már kilencszáz éve húzódoztak mindenféle
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kontinentális újítástól, a lovasítástól is. Nem tudták, milyen támaszt és
taszító erőt ad lovasított katonának a nemrégen meghonosított kengyel és
magas fanyereg. Amit nem ismertek, arra rámondták – s mondják máig –,
hogy un-English. Szó szerint: nem angol, velejében; minek az nekünk, jó
a magunké. Hastingsnél majdnem bevált elzárkózásuk az újmódi hadviseléstől. A két erő ki volt egyenlítve; láncing, pajzs nem védett félelmes
csatabárdjuk ellen a kézitusánál. S abban az időben még könnyebben levágták gazdája alól a lovat, mert az állat nem volt vértezve.
HAROLDNAK már második csatája volt a hastingsi. Szeptember 25én nagy véráldozat árán végzett egy másik elözönléssel, a norvéggal, vezérestül lekaszabolva York közelében, Stamford Bridgenél az utolsó kalózkirály, Harald Hadradi seregét. I. Andrásunk sógora volt az a balszerencsés támadó. Két orosz nővért vettek feleségül, Jaroszláv kijevi fejedelem lányait.
Reggel kilenctől délután hatig tartott a hastingsi csata. Az első visszavetett normán támadás után híre futott Vilmos elestének. Mielőtt kitört
volna a pánik, a herceg fölrántotta arcáról sisakját, hogy lássák s megnyugodjanak az emberei, A bayeuxi szőnyeg egyik legismertebb jelenete ez;
Guinness, a híres angol serfőző is felhasználta, némi humoros változtatással, egy óriásplakáton a jubileumi évben.
Fogyott a két oldal. A kavarodás átcsap a fő képmezőből a szegélyre,
amely megtelik levágott tagokkal; nyílazók, holtak és hullafosztók szorítják ki a dekoratív, mesebeli szörnyeket. Roppant értéke volt egy láncingnek, már ütközet közben lerángatták az elesettekről. A korabeli hallgatók
sok vérrel öntözve szerették lakomáikon a hősi dalokat; véres borzalmakkal hímezték tele gyöngéd női ujjak a szőnyeg utolsó harmadát. A csata
legyen csata, csonkítással, nyakazással.
Újabb tüzérségi előkészítés által dőlt el a harc, a negyedik támadásnál.
Vilmos zsoldos íjászai éles szögben, meredeken fellőtték nyilukat s a
visszazúduló záporból Harold jobb szemébe fúródott egy. Megpróbálta
kirántani. Rántja, tépi még ma is a bayeuxi szőnyegen. Vagy egyik testőre? Vitás, hogy ő-e a megnyílazott s rögtön mellette a lemészárolt vitéz.
Maradék testőrei akkor sem futamodtak meg, csak hátráltak. Napszállta
után Vilmos kezében volt a győzelem, de az elszórt, vad ellenállás, amely
majdnem életébe került, tovább tartott a csillagok fényénél. Mindenki
tudta, hogy több ez puszta ütközetnél két trónigénylő között. Több volt:
két civilizáció ütközött meg. Normandia leopárdjai végül széttépték a
Wessex-i sárkányt. Magyarán s nem heraldikusan szólva: kitárult a sziget
a korlátlan földfoglalásnak egy maréknyi vakmerő lovag előtt. S a hódítás
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nyomában hamarosan megindult a telepítés a túlnépesedett ÉszakFranciaországból.
BÁTRAKÉ a szerencse. Akkor miért vesztett Harold, a hős azon a
szombat napon? Ellenfele kockázatosán, de hideg fővel, kitűnően játszott;
tudta, hogy a bátorságot meg kell toldani számítással. Jobban okult
Aesopus meséiből, mint a bővérű, romantikus Harold.
Múltunkra vetítve emez a magyar jelem, a Hódító a német. Ha egy angolnak van némi fogalma a magyar történelemről s a lojálisok helyett
Rákócziért, Kossuthért lelkesedik, szinte bizonyosra vehetjük, hogy angolszász párton áll a kilencszáz éves hastingsi pörben: Harold siratója.
Vilmos állítólag nem volt rosszabb ember többi kortársánál. De, az
volt, rosszabb. Hatalomszerzőnek s a hatalom tartós birtokosának született; csellel, kíméletlenül, bátran és szívósan – mikor hogy – átvészelt
minden megpróbáltatáson. Fattyú Vilmos nemcsak Hódító, hanem Szerencsés Vilmos is. De a szerencse azokra ragyog a politikában, akik másokon átgázolva követik csillagukat. A csillag persze csak mohó képzeletükben vezérkedik, nem a közömbös égen. Akkortájt minden normanban
fényeskedett ilyen vezérlő fény. Különösen fattyakban s a kisebb fiúkban,
akiknek már nem jutott föld.
Szívós jellemén kívül Vilmos faji származása a siker másik, immár
nem egyéni magyarázata. Nagy nemzetközi útonállók voltak a normanok,
tele áhítattal hivatásuk: a szent háború iránt. Az a csodálatos, hogy nemcsak maguk, hanem a világ előtt is kereszteshadjárattá nemesült földszerző, harácsoló vagy egyszerű hadi vállalkozásuk Szicíliában, Spanyolországban, bizánci felségterületen, Angliában. Sógorok, kuzinok, szegről
végről rokonok mind; Fécamp, Coutances, Bayeux, Rouen egyaránt büszke arra, amit fiai cselekednek Apuliában, Palermóban, a skót határon,
vagy a kis-ázsiai Taurus vidékén. Ebbe a láncolatba illik bele a hastingsi
csata. Latin nyelvven szól a megörökítő bayeuxi faliszőnyeg latin betűs
képmagyarázata, mert e kőlelkű s láncinges viking ivadékok alig száz
évvel a keresztség felvétele után már Latin-Európa önjelölt misszionáriusai, pápai áldással, Krisztus kegyelméből. Aki tudni akarja, mit képzelt
magáról Hódító Vilmos a partraszálláskor, nézze meg, ha teheti, a szintén
normán II. Roger koronázását egy mozaik-képen – Palermóban, a
Martorana templomban! Maga Krisztus helyezi fejére a diadémot.
ELÉGGÉ általános a hit, hogy a bayeuxi faliszőnyegről hiányzik a
zárófelvonás. A koronázás. Mert alig múlik el két hónap, 1066 Karácsonyán Vilmos szent olajjal fölkent fejére teszik a koronát a westminsteri
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apátságban. Valószínűleg ronggyá foszlott a ki-begöngyölt szőnyeg vége,
el kellett dobni. Kilencszáz év nagy idő egy lenvászon életében.
Joggal beszélhetünk zárófelvonásról. A tömör drámai kiemelések, csekély, csupán szimbolikus díszletezés és pergő színváltások Shakespeare
királya drámáit idézik, különösen a krónikás VI. Henriket. Még a szegélyező csíkokra hímzett tréfás képek és népi alakok is mintha a véres darabjaiból ismert könnyítő hatású, vidám beszúrások lennének.
Ezer év előtt művészetet exportált a brit sziget. Angolszászok voltak
Európa-szerte a legkapósabb ötvösök, hímzők, míniálók; Canterburyben
es Winchesterben világhírű szerzetes festőiskola működött. Drámájuk a
reneszánszban, művészetük a tizedik és tizenegyedik században ért el
máig irigyelhető csúcsra. Vibráló-cikázó vonalvezetés, légies líra, hajlékony elegancia teremt a pergamenten, rögtön fölismerhető stílussal emberek képében asztráltesteket, izgatott ember=lángokat, mintha folyton tartana a pünkösdi kitöltetés önkívülete.
Ennek az élénk és mozgalmas formanyelvnek volt egyik mestere a
névtelen tervező. Nehéz számbavenni, annyi az erénye. Lankadatlan epikus mesélőkedvet drámai és lélektani erővel párosít, kilencszáz év múltán
is rögtön érthető és áttekinthető a jól szerkesztett s betű szerint beszédes
képsorozat. Bukfencező lovak, vízbe gázoló katonák, övükre tűrt ruhában,
sütés-főzés, hajóácsolás, dölyf, riadalom, táv- és közelharc: mindenre volt
szeme. A színeket persze sohasem valósághűen keverték, hanem ahogyan
tetszett; a ló mellső lába kék, a hátsó zöld, de a két mellső vagy hátsó is
elüthet egymástól. Hogy ez a tervező mester leleménye volt-e vagy a játékos kedvű, biztos szemű hímzőké, sohasem fog kiderülni. Ha kifogyott
egyiknek a fonala, a többi nyilván adott neki, – „van-e még, szívem ebből
a zöldből? Nekem már nem maradt a patára.” Talán folyt a könnyük s
bizonyosan szólt a dal, az élet ment tovább a bukás után is. Odo püspök
mérhetetlenül meggazdagodott, szemet vetett a pápai trónra, palotát építtetett Rómában; Bakócz Tamásra emlékeztet, egy barbár harcos alakjában. Püspöki székhelyén akkor szentelték föl a templomát. Mindenből a
legjobbat és legszebbet akarta, ezért fordult tájékozott műértéssel angolszász művészekhez. A legyőzőitekhez. Legyen megörökítve az igazság!
A normanoké persze, ki másé? Harold hős volt, de áruló. S a feliratok
latinul fognak szólni. Hic Harold Rex interfectus est. Et fuga verterunt
Angli. Itt elesett Harold király. S az angolok megfutamodtak.
Norman propagandaszolgálatban a bayeuxi faliszőnyeg munkásai voltak a sorsdöntő fordulat koronatanúi.
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SULYOK VINCE
Északi irodalmi díjak 456
A Svéd Akadémia és az irodalmi Nobel-díj; Az Északi díj 1966-ban
(Gumiár Ekelöf, a sigtunai költő-remete)
„De Aderton”, A tizennyolcak – ezen a néven ismerik a Svéd Akadémia
tagjait Skandináviában. Francia akadémikus-kollégáiktóI – akiket az alapítás első órájától példaképüknek tekintettek – többek között abban is
különböznek, hogy hivatalos formában nem nyilvánítják magukat halhatatlanoknak. Meglehet ugyan, hogy magukban nagyon is igényt tartanak
erre, az alapító III, Gusztáv király azonban, már 1786 körül reálisabban
gondolkozott annál, semhogy az önmegdicsőítésnek ilyen külsődleges
formái érdekelték volna. Sőt: a svéd nyelv és irodalom istápolására rendeltetett intézményen belül, szinte egyedülálló jelenségként az egyébként
olyannyira akadémikus Svédországban, még a több-kevesebb egyéni fáradozás, törekvés árán megszerzett címek és rangok sem kaptak polgárjogot! Aki a gyülekezetbe egyszer bekerült, az Akadémia termeiben, akadémiai kollégái társaságában, csak az egyszerű „herr”, vagy „fru” megszólításra tarthat igényt.
Tradíciókban, sőt hellyel-közzel már angolosan bizarrá merevedett
szokásokban és reglamákban azonban a stockholmi Börze-palota felső
emeletét elfoglaló Akadémia sem szenved hiányt. Valahányszor például a
Tizennyolcak ülésére jönnek össze, vagyis általában minden csütörtökön,
tizennyolc ezüstpénz várja őket az ülésterem posztóval borított asztalán.
Az érmék egyik oldalára az alapító, Gusztáv király arcképét verték, a másikra pedig az Akadémia jelmondatát: „Szellem és ízlés”. Eredetileg úgy
volt, hogy az összejövetelek megnyitására pontosan megjelenők kaptak
egy-egy ezüstöt, ez a szabály azonban úgy módosult mára (s az Akadémia
ellenfelei és bírálói próbálnak ebben valami nagyon szimbolikusát látni!),
hogy azok között osztják szét a pénzecskéket, akik az ülések bezárásakor
is a helyűkön találhatók még ...
Az Akadémia igazán ünnepi hónapja egyébként a december, s ünnepélyessé tételéhez két fontos esemény is hozzájárul: december 10-én kerül
kiosztásra a Nobel-díj, december 20 pedig az Akadémia házi ünnepnapja,
melyen a királyi család is jelen szokott lenni, s melyen az esetleges új
tagok is megkapják helyeiket s megtartják székfoglaló előadásukat, aka456
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démiai székjéből kihalt elődjük munkásságát méltatva. Az Akadémia
aranyérme és egy sereg más kitüntetése is ekkor kerül kiosztásra művészek és tudósok között.
A Svéd Akadémia társadalmi rangja és tekintélye, külsőre legalábbis,
általában jelentősnek látszik, bírálóinak száma azonban mintha állandóan
nőtt volna az utóbbi évek során, elsősorban természetesen az irodalmi
Nobel-díj odaítélése körül történt mulasztások és melléfogások miatt.
Mint ismeretes, Nobel Alfréd végrendeletileg bízta meg az évenként díjazásra érdemes író kiválasztásával a Svéd Akadémiát, miként a fizikai és
kémiai díj odaítélésével a Királyi Tudományos Akadémiát, az orvosiéval
pedig a Karolin Intézetet. A Svéd Akadémia csak hosszú gondolkozás és
habozás után fogadta el ezt a megbízást, jól sejtve előre a vihart, tiltakozást és kritikát, amelyet egy-egy döntésével vált majd ki ország, sőt világszerte.
Már az első irodalmi díj kiosztásakor, 1901-ben beigazolódott, menynyire jogos volt ez az aggodalom: Sully-Prudhomme helyett még mi, hat
évtizeddel később élők is nagyobb örömmel látnánk például Tolsztoj Leó
nevét a névsor élén. A balszerencsés kezdet, sajnos, nem az egyetlen súlyos melléfogás az Akadémia csaknem hét évtizedes díjkiosztó működése
során. Az irodalmi Nobel-díj története a helyrehozhatatlan mulasztások,
tévedések és balítéletek története. A kitüntetettek zöméről ugyan az utókor sem mondhatja, hogy érdemtelenül érte volna őket a megbecsülés,
noha olyan jelentőségüket vesztett neveket is láthatunk köztük, mint
Jacinto Benavente, Paul Heyse, Rudolf Eucken, Jósé Echegaray vagy
Kari Gjellerup és mások, miközben Tolsztojon kívül Turgenyevet és Csehovot is mellőzték a klasszikus csúcsait elért orosz irodalomból s a nyugatiak közül egy Rilke, Valery, Hardy nagyságát-jelentőségét feledték el
regisztrálni – a három skandináv óriásról: Henrik Ibsenről, August
Strindbergről és Gustav Frödingről nem is beszélve, holott az utóbbiak
életművét közvetlenül és első kézből ismerhette mind a tizennyolc! Könynyűszerrel bővíthetnénk tovább a mellőzöttek, észre-nem-vettek listáját.
A díjazottak névsora, a rajta fellelhető sok valóban korszakalkotó író ellenére sem adja összefüggő és hű tükörképét a 20. század irodalmi fejlődésének. Pedig úgy tetszik, még ennél is többre lett volna szánva: arra, hogy
irányítóan hasson, a fejlődésnek segítsen. Ehelyett úgyszólván minden
lényeges kísérletezés és újítás a Svéd Akadémia érdeklődési körén kívül
történt.
Sajnálatos tényezők játszották ebben a főszerepet, jelesen az Akadémia
elcsüggesztően maradi konzervatívizmusa, valamint a Nobel-testamentum
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szavainak, szellemének és szándékának egyoldalú – és valószínűleg alapvetően téves! – értelmezése. Nobel kapkodva fogalmazott, ceruzával papírra vetett, nagyon homályos végrendeletében ugyanis az olvasható,
hogy az évenkénti díjat mindig annak kell odaítélni, „aki az irodalmon
belül idealista irányban a legkitűnőbbet hozta létre”. Az „idealisk
rigtning” kifejezést az Akadémia később állandóan pajzsul használta a
gyakorta (majdhogynem évenként) megismétlődő támadások és bírálatok
kivédésére. Számtalan mellőzött jelentős íróról nehéz lett volna bizonyítani, hogy alkotásai idealista irányban hatottak... A kifejezés nemcsak
pongyolán henye, hanem arra is kiválóan alkalmas, hogy a (különösen
még a századfordulón) nagy számarányban nyugdíjas püspökökből és
polgári erényekben megőszült egykori egyetemi professzorokból álló
gyülekezet teljesen a maga sajátos szempontjai szerint döntsön afölött,
mit tekint „idealista irányban ható” műnek. Az Akadémia reménytelen
fokú konzervativizmusában rejlő veszélyre többek között Hjalmar
Branting, a századforduló körüli évtizedek legendáshírű szociáldemokrata
vezére is azonnal figyelmeztetett a Nobel-testamentum ismertté válása
után. Branting az alapítvány egész szellemét látta elárulva azáltal, hogy
Nobel „szerencsétlen választással” éppen a Svéd Akadémiára ruházta a
díjkiosztás jogát.
Nobel végrendeleti szavainak értelmezésével kapcsolatban forradalmian jelentős kutatási eredményekhez jutott el az utóbbi évek során Éliás
Bredsdorff svéd professzor. Véleménye szerint is csak kivételes esetekben, mondhatni az Akadémia tudtán kívül és szándéka ellenére (!) osztották ki a díjat Nobel Alfréd szellemében.
Állítása bizonyításául elsősorban Georg Brandesnek, a századelőn
egész Skandináviára fontos befolyást gyakorló dán kritikusnak Henrik
Pontoppidanhoz írott eddig ismeretlen levelére támaszkodik. Ebben a
következőket írja a Nobel-díjról Brandes a szintén Nobel-díjas
Pontoppidannak: „Midőn Nobel határozata, hogy a díjat a legjobb idealista irányú műnek kell adni, ismertté vált, megkérdeztem Nobel közeli barátját, a stockholmi Mittag-Leffler csillagászt: Mi az, hogy idealista, mit
akart ezzel Nobel? 'Könnyű a magyarázat', válaszolta a barát, 'ő anarchista
volt; idealistán azt értette, aki polémikus vagy kritikus álláspontot foglal
el a vallással, királysággal, házassággal, az egész társadalmi berendezkedéssel szemben'."
Bredsdorff szerint ez a Brandes-magyarázat kitűnően összevág mindazzal, amit Nobelről, Nobel politikai és szociális felfogásáról, elképzelőseiről egyébként is tudunk.
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Bredsdorff állításaira adott (bár részben kitérő) válaszként is fölfoghatjuk Andres Österlingnek, az akadémiai Nobel-bizottság elnökének nyilatkozatát, melyben többek között azt mondta: „A probléma az, milyen mértékben vesszük figyelembe a Nobel-testamentum fogalmazását 'idealista
irányú' műről. Úgy vélem, hogy ez a meghatározás komplikálttá teheti
például a díj odaítélését abszurd írónak – az alkotásnak bizonyos fokig
fölemelő jellegűnek kell lennie ahhoz, hogy írója számbajöhessen.” Ehhez még hozzáfűzte: „Föladatunk olyan, hogy tárgyilagosan nézve lehetetlen megoldani. Nem választhatunk ki egy írót sem anélkül, hogy ez
egyeseknél ne váltana ki bírálatot. S természetesen történtek hibák is.”
Hogy történtek hibák, méghozzá súlyos, sőt nevetséges melléfogások
is, ez Artúr Lundkvistnek, a svéd irodalom hatvan éves enfant
terriblejének is a véleménye. Lundkvist már régóta a Svéd Akadémia legkövetkezetesebb bírálói közé tartozik. Véleménye szerint Solohov 1965os díjazása tulajdonképpen az Akadémia Canossa-járása volt a Paszternákkal elkövetett „vétekért”. Az ehhez hasonló gesztusok mindennél világosabban igazolják, hogy az Akadémia zsákutcába került, ennek oka pedig csak az lehet, hogy a Tizennyolcak elveszítették érdeklődésüket és
kapcsolatukat az élő irodalommal, a korral, a mával. Lundkvist ezt az
akadémiai tagok magas életkorával magyarázza. A hetven év mint átlagos
életkor valóban túlságosan magas egy olyan intézménynél, amelynek frissen, elevenen kellene követnie a világirodalom eseményeit és törekvéseit,
bátorítólag fölkarolni az egészséges és ígéretes új jelenségeket. Végső
következtetéseiben is pesszimista marad Artúr Lundkvist: ahhoz, hogy a
Svéd Akadémia visszanyerje életképességét, s ezzel együtt tekintélyét,
meg kellene fiatalodnia az intézménynek! Erre azonban mindaddig semmi
remény, amíg az egyszer megválasztott tagok életük végéig, fizikai és
szellemi teljesítőképességük (leggyakrabban: teljesítőképtelenségük!)
végső órájáig az akadémiai stallumokban maradhatnak.
Az 1966-os díjazottak nevének ismertté válása után úgy látszik, mintha
az Akadémia kísérletet próbálna tenni arra, hogy adott keretein és lehetőségein belül is bátrabban tájékozódjék a modern irodalomban. A Nobeldíj megtépázott tekintélyének helyreállításához mindenképpen pozitívan
járult hozzá az, hogy az Akadémia egy kis nép irodalma felé fordult ezúttal, azon belül pedig olyan humanista elkötelezettségű írókat tüntetett ki,
mint amilyen az Izrael fölépítésének, állammá, néppé szervezésének hősies évtizedeit epikai műveiben oly jelesen megörökítő Sámuel Joseph
Agnon, meg a nácizmus borzalmas módon legyilkolt áldozatainak olyan
megrázó költői-lírai emlékművet emelő Nelly Sachs is. Hadd reméljük,
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hogy nem egyszeri ráhibázásról, hanem a Svéd Akadémia szellemének
tartós mérvű megújulásáról van szó.
*
Ötödízben került az idén kiosztásra az ötvenezer dán koronát kitevő
Északi díj, a skandináv államok egyfajta házihasználatú irodalmi kisNobel-díja. Ez a díj fontos szerepet kezd játszani a dán, finn, izlandi, norvég és svéd nép kulturális együttműködésében, hiszen segítségével egymás irodalmának, méghozzá napjaink élő irodalmának legjobb eredményeire terelődik rá a közfigyelem. A díjjal általában (legalábbis a statútumok szerint) a megelőző esztendő legkiemelkedőbb északi szépirodalmi
alkotását jutalmazza az Északi Tanács, az öt északi államot összefogó
szervezet. Eddig a svéd Eyvind Johnson, a finn Viiinö Linna, a norvég
Tarjei Vesaas, az izlandi William Heinesen, a svéd Olof Lagercrantz részesült a kitüntetésben. Amint ezt a névsor is tanúsítja, a díj nem utolsó
sorban egy-egy jelentős irodalmi pálya és életmű elismerése is.
Az idei választás a kitűnő svéd költőre, Cunnar Ekelöfre esett. Ez azért
is örvendetes, mert vele elsőízben került lírikus a kitüntetettek sorába.
Az 1907-ben született Ekelöf mindenképpen megérdemli, hogy a
skandináv kultúrvilág figyelme most ráirányult. Sokan vannak, akik minden fenntartás nélkül őt tartják a legnagyobb élő északi lírikusnak, s jelentőségét még azok is elismerik, akik egyébként nem kedvelik. Mert népszerűnek nem nevezhető – ahhoz túlságosan nehéz és elvont az ekelöfi
költészet. Akik viszont nem riadnak vissza a lírájában való s olykor valóban sok fáradsággal járó elmélyedéstől, azoknak nem-sejtett szépségek
forrásai lehetnek e művek.
Első két verseskötetével az irodalmi modernizmus képviselőjeként jelentkezett a harmincas évek elején, s ekkori példaképei közt könnyű felismerni André Bretont és általában a francia szürrealistákat. Ekelöföt indulásától kezdve a svéd költői tradíciókkal való teljes szakítás jellemezte:
a régi rím- és ritmusképleteket újszerű formai kísérletekkel helyettesítette,
tartalmilag pedig a freudizmus sokirányú indításokat sugalló hatásáról
tanúskodnak alkotásai. Nyugtalansága, kísérletező-kereső szenvedélye
hamarosan elvezette a szürrealizmustól a maga egyre egyénibb és különösebb útjaira – az indulás éveinek tényleges formai-nyelvi eredményeit
sikerült azonban továbbra is megőriznie.
Ekelöf kifejezetten a poéta doctus típusából való:költészete mögött
szokatlan irányok felé tájékozódó, hallatlan tömegű történelmivallástörténeti, irodalmi, nyelvészeti és zenei anyagismeret rejlik. Sőt
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nemcsak költészete „mögött”, hanem „benne” is – s éppen ezek a
doktrinér utalások teszik líráját ezoterikussá, nehezen megközelíthetővé
és követhetővé, olykor szinte kibogozhatatlanul homályossá, éppen mert
az olvasótól is mintegy hasonló tudást és ismereteket várnak el. Lírájának
főleg keleti nyelvekkel, keleti misztikával és regékkel kapcsolatos utalásai
azonban nem öncélúak, hanem szimbolikus jellegűek – bármily rejtett
értelmű is sokszor ez a szimbolika.
Egyúttal persze különleges színeket, ízeket és képeket is kölcsönöz
verseinek ez a tarka tudáshalmaz, noha tulajdonképpen mellékterméke
csak mindez Ekelöf azon szüntelen és makacs törekvésének, hogy az életben, a létezésben értelmet találjon.
Csupa keleti mágia, szavak, ritmusok és színek mesés tűzijátéka legutóbbi költői műve is, az „Emgión fejedelméről szóló díván”, melyért
most az Északi díjat kapta. Intellektualizmusnak és misztikumnak különös
keveréke ez a versciklus, mely tematikailag, tartalmilag és időben is olyan
messze esik korunktól, a mai élet problémáitól, amennyire csak elképzelni
lehet: a bizánci mondavilágra épül. Minden ezoterikussága ellenére sem
emberieden és elidegenedett azonban alkotása; inkább az örök emberi
sorsnak és az örök emberi életérzésnek: szerelemnek, szenvedésnek,
küzdeniakarásnak, kitartásnak és vágyakozásnak korokon fölülemelkedő,
időtlen magasztalása, megéneklése.
Divánjának alapjául és kiindulópontjául az 1000 körüli évekből származó s Dígenisz Bazíleiosz Akritászról szóló bizánci monda szolgál.
Dígenisz a keresztény hit védelmezője volt a mohamedánizmussal szemben, s alakja egy sereg újgörög népdalban is előfordul. Emgiónja. azonban föltehetőleg költött személy, s a költeményben Dígenisz darabontjaként szerepel. Emgión részt vesz egy hadjáratban, fogságba esik, megvakítják s később szabadonengedik, ezután pedig hosszú utazást tesz egy
hozzá közel álló hölgy vezetésével. – A két ciklusra osztott mű énekei a
vak Emgión sorsáról vallanak, azokról a borzalmas szenvedésekről, kínokról, melyeken keresztülment, aztán egyfajta Madonna-rajongásáról,
melyben a keresztény Mária-kultusz és pogány vallások elemei keverednek. Mintha Emgión fejedelme Kelet és Nyugat találkozását kívánná
szimbolizálni, talán túlságosan is elvont formában!
Gunnar Ekelöfnek ez a legfrissebb alkotása idillikusnak semmiképpen
nem nevezhető, aminthogy korábbi lírája sem az. Ezt maga is jól tudja, de
szerinte nem is lehet idilli a ma igaz költészete, világháborúk, népirtások,
német és orosz koncentrációs táborok embertelenségének árnyékában.
Ekelöf egész írói működésével éppúgy, mint életmódjával: sigtunai reme1379

teségével, elhúzódó magányával egyként az élete hat évtizedében látottak
és átéltek ellen tiltakozik egy magasabbrendű, tisztult humanizmus jegyében.
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PEÉRY REZSŐ
Egy boldog ember vallomása boldogtalan koráról 457
Balogh Edgár: Hét próba; Egy nemzedék elindul; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1965, 384 lap.
E század húszas éveinek végén és harmincas éveinek legelején, az
Európaszerte dúló világnézeti polgárháború javaidejében hívta magára a
csehszlovákiai magyar főiskolások Sarlós-mozgalma Magyarország és az
utódállamok értelmiségének, részben közvéleményének a figyelmét.
Ha keletkeztek és építkeztek már ezidőben a Duna-medencében igen
jelentékeny főiskolás csoportosulások, mint a szegediek Bethlen Gábor
köre, a Bartha Miklós Társaság Budapesten vagy az Erdélyi Fiatalok
mozgalma Kolozsvárt, a prágai, brünni és pozsonyi egyetemi hallgatók
Sarló nevű testületé a csehszlovák polgári demokrácia nyújtotta szólás- és
szervezkedési szabadság birtokában a diákpolitika területéről széles
visszhangot keltő kezdeményezéseivel csakhamar a felnőttek politikai
porondjára lépett, nonkonformista nyilatkozataival és gesztusaival alapos
zavart és a szenvedélyek kavargását ébresztvén maga körül.
Aki ezt a korszakot érett fővel élte meg, s a nagy vihar után történetesen életben maradt, emlékezni fog e mozgalom, és elődje, a Szent György
kör pompás és felettébb esedékes kezdeményezéseire, amelyek a magyar
értelmiségi ifjúság figyelmét a kelet-európai népsors megismerése, a modern társadalomtudomány, a dunamedencei történelem tanulmányozása s
az értelmiség hivatásának szocialista értelmezése felé fordították.
A később szinte valamennyi dunamedencei állam területére átható modern magyar diákmunka ösztönző impulzusai javarészt a csehszlovákiai
magyar főiskolások köréből indultak ki. A falujáró cserkészmozgalomra,
a helyébe lépő falusi szociográfiai felvételekre, a néprajzi és társadalomtudományi diákszemináriumokra, a kelet-európai népsorssal foglalkozó
történelmi és szociológiai munkára, a középiskolai diákönkormányzat
kísérleteire, az önképzőkörök reformjára gondolunk itt.
Egy új magyar értelmiségi felelősség, új magyar léttudat és néptudományos munkaprogram alakult ki a kisebbségi élet keretei között Csehszlovákiában s terjedt szét a Dunamedence szinte egész területére.
Bármi is történt később, bárhová kerültek, fejlődtek, sodródtak vagy
zuhantak ennek az ifjúsági eszméletnek a kifejezői, a legmaradandóbb
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hatást a jelentkezésüket annyira jellemző humánus hangvétellel, új
középkelet-európai távlatok keresésével s egy dunamedencei patriotizmus
melletti vallomással érték el.
A Keresztény Főiskolások Csehszlovákiai Találkozóján, 1927-ben hallatták először a szavukat, emigyen:
„A lefolyt kilenc esztendő olyan magyar nemzedéket teremtett
Szlovenszkón, amely a testén érzi az emberi megértés eljövetelének megváltó szükségét és ezért a leglelkesebb híve minden olyan törekvésnek,
mely a gyűlölködő sovinizmus és a nemzeti államok ideológiája helyett
az európai békét és az emberi testvériességet szolgálja ... A kisebbségi
magyar fiatalság a megpróbáltatás napjaiban is dolgozik s szellemi testvére mindazoknak, akikben él az emberi eszme.”
Néhány esztendővel a történelmi magyar állam katasztrófája után
olyan értelmiségi nemzedék keletkezett Szlovákiában, amely a magyar
jövő útját nem az irredentában, hanem a népeket mesterségesen elkülönítő
határok ellégiesítésében, a középkelet-európai népközi béke létrehozásában, Széchenyi, Teleki László, Kossuth és Deák türelmet és méltányosságot sugalló elképzeléseinek alkalmazásában látta.
1930-ban a magyar parlamentben oly nagy vihart kavaró koszorúzási
gesztusok után a Sarlós-mozgalom képviselői a Pesti Naplóban közölt
politikai vallomásukban így nyilatkoznak dunavölgyi elképzeléseikről:
„Míg Kossuth Lajos a Habsburg-dinasztia reakciójával szemben a kelet-európai magyar, szláv és román államok konföderációját hirdette a
történelmi Magyarország területi épségének fenntartásával, a trianoni béke következtében idegen nemzeti államokba került magyarság új nemzedéke már nem az államok, hanem a nemzetek közeledésében, konföderációjában látja a jövő biztosítékát... Kossuth Lajos profétikus meglátásának, a kelet-európai nemzetek egymásrautaltságának tehát olyan történelmi formában kell realizálódnia, amely autonóm, sértetlen nemzettestek
szövetségét teremti meg a Duna körül.”
Bár az út ehhez az eszméhez, a dunamedencei népek együttműködéséhez homályban maradt, a program, a kossuthi Dunai Szövetség eszméjének ez a meglepő feltámadása negyed évszázad előtt, a kölcsönös bizalmatlanság és meddő gyűlölködés légkörében érthető módon kihívta a kor
legkitűnőbb politikai gondolkodóinak érdeklődését otthon és az emigrációban egyaránt.
A Sarlós-mozgalom eszméi körül csakhamar rendkívül tanulságos vita
alakult ki nem kisebb szellemi jelentőségű emberek részvételével, mint
Móricz Zsigmond, Szekfű Gyula, Vámbéry Rusztem, Kodolányi János,
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Jászi Oszkár és Károlyi Mihály. A csehszlovákiai egyetemi hallgatók
Sarlós-mozgalmának küldöttsége tisztelgő látogatást tett Masaryk Tamás
köztársasági elnöknél, aki a következő szavakkal búcsúzott egyórás kihallgatásuk után a küldöttségtől: „Sohasem leszek önök, a magyarok ellen”. E látogatás emlékét őrizte az ősz elnök egymillió koronás alapítványa a kisebbségi magyar tudományos élet fellendítésére. A Sarló körüli
munkáról valóságos folyóirat-irodalom alakult ki a harmincas évek elején.
Az idevágó beszámolók közül itt csak az Erdélyi Fiatalok, a Pásztortűz, a
Századunk, a Korunk, az Erdélyi Helikon és a Magyar Szemle tanulmányait említjük. A szlovákiai napisajtó jelentősebb orgánumai szinte állandóan napirenden tartották a kérdést s nem egy kitűnő prágai magyar publicistának – így Dzurányi Lászlónak, Győry Rezsőnek, Szvatkó Pálnak –,
kedves témájává vált a szlovákiai magyar értelmiségi forrongás elemzése.
Generációs mozgalmakban, egy nemzedék független szellemi feleszmélésében, a közös erkölcsi és intellektuális felelősségre-ébredésben
mindig van valami az ősnemzés csodájából. A nagyszerű benne a
koronkint megismétlődő ígéret és lehetőség arra, hogy az új nemzedék
majd elfogulatlanabbul, kötetlenebbül gondolkozik és főleg különbül cselekszik, azaz szebb, igazságosabb, elviselhetőbb valóságot teremt annál a
világnál, amelyet az apai nemzedéktől szokásokba, intézményekbe, ideológiákba merevülten örökölt.
Nincsen lehangolóbb a látványnál, amelyet ifjú víziók, akaratok és remények a kész intézmények és ideológiák előtti túl gyors meghódolása
kelt a szemlélőben. Ez a szomorúság fogott el, amidőn mozgalmunk lobogó képzeletű és romantikus alkatú egykori vezérének, Balogh Edgárnak
Hét próba című érdekfeszítő könyvét elolvastam.
Ama budapesti Ady ünnepségen, amelynek Balogh Edgár volt egyik
kezdeményezője a költő halálának tízéves fordulóján, Juhász Gyula a következő szavakat mondotta: „Elhoztam Hozzád a Te életed értelmét, az új
magyar ifjúságot. Vezess minket a magyar kárhozat ugaráról a magyar
szabadság és haladás termő televény földjére.” Szeretném el nem hinni,
ám sajnos nem lehet: ifjúsági mozgalmunk egykori garabonciás diákja,
akinek annyit köszönhetünk a kárhozat ugaráról való eltávolodásban, öt
esztendei börtönnel a háta mögött, a népi-demokráciák mai országait tekinti a magyar szabadság és haladás televény földjének, álmaiból zaklatván fel ezzel szegény Juhász Gyulát.
Ha ama ötesztendős rabságára gondolunk, amelyet a Rajk-per erdélyi
folytatása zúdított a nyakába, megértenék némi pszichológiára utalva,
szinte korlátlan lojalitását minden népi demokratikus állam minden in1383

tézménye, embere, jelensége láttán. Ebben azonban, azt hiszem, nem volt
szerepe ama öt esztendőnek, amely Balogh Edgárt szenvedni megtanította, de kételkedni nem. Candidi szelídséggel és bizalommal járja be könyvében gyermekkora romtájait és a lávamezőn, mely ifjúságaink csatáinak
színhelyét borítja és minden lehető világok legjobbikát észleli. Mert a mi
lobogó képzeletű, állandóan álmot és víziót látó barátunk mindenen túl
kívánt jutni, mindenben árulást és ármányt orrontott, nagyszerű ösztönnel
ismerte fel minden társadalmi formának és gondolatnak gyarlóságát és
esendőségét, csak egyben nem kételkedik húsz esztendeje: a pillanatnyilag érvényben lévő partvonal igazságában, addig míg az meg nem változik. Ezzel a mindennel szemben bizalmatlan és kritikus, ám „a” pártot
abszolút értéknek és mértéknek felfogó világképnek köszönhetjük könyve
létrejöttét.
Balogh Edgár dogmatikusan hívő alkata a mai keleti orbitus szellemi
világában, ahol egyre több jelzést kapunk az értelem és a kétely munkálkodásáról, szinte időszerűtlenül hat s inkább az örök társutas, mint a mozgalmi funkcionárius alkatára utal. Az olyanfajta vallomások, amelyeket
könyve bevezetőjében olvashatunk, ma már inkább hazai tankönyvbe,
mint korrajzba kívánkoznak. Mert Balogh Edgár a sztálinizmus évtizedeinek sivatag-világa után is szilárdan hisz „minden becsületes társas-emberi
szándék kommunistává válásának törvényszerűségében”, abban, hogy „a
humánum valóságát érvényesíteni nem lehet másutt, mint kommunisták
között”, nomeg persze abban, hogy „felsorakozó ellenségeinkkel szemben
csak annyit érünk, amennyi bennünk és általunk a párt.”
Mindez a lelki tartás és fanatizmus megérteti, miért kellett a Sarlósmozgalomnak olyan gyorsan szétesnie. Hiszen ez a fajta candidi ártatlan
hit a dogma csodájában még a dogmatikusoknak sem kellett. Balogh Edgár nyilván ma is azt keresi az őt megváltó mozgalomban, ami „magasabb
erkölcsiség, esztétikai öröm, ami szűzien szép és nemes”, azaz gyermekkora lovagi és cserkészi álmaival jár a valóság kopár talaján a hitlerizmus
és sztálinizmus földrengéseitől felismerhetetlenné vált talajon. S idézi
deportálásban, fogságban, a fronton elpusztult barátai és ellenfelei alakját,
úgy mintha ma is ott ülnének s vitatkoznának a Sarló körüli csaták porondján, az azóta régen elpusztult vagy átalakított prágai és pozsonyi kávéházakban, ahol végül 1933 után Balogh Edgár ma is hangoztatott oknyomozó történelemszemlélete szerint a főbaj nem a baloldali és demokratikus erők németországi katasztrófája volt, hanem az, hogy Trockij pozsonyi értelmiségi hívei fortéllyal és cselszövéssel megbontották a párt
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egységét és megakadályozták a küszöbön álló népforradalom kirobbanását.
Mint visszaemlékezései tanúsítják, Balogh Edgár több mint harminc
esztendő távlatából sem ítéli meg másképpen az eseményeket, mint valaha. Nem lát összefüggést az európai és a kelet-európai események között,
nem veszi tudomásul a német katasztrófa tanulságait, utólag sem tudja
magyarázatát adni az általános európai jobbratolódás létrejöttének, a
csehszlovákiai történelmi folyamatban nem érzékeli az általános európai
hatalmi és társadalmi tényezők játékát, nem hajlandó utólag sem felismerni a sztálini politika szerepét a német és az európai baloldal összeomlásában, csupán ármányt és árulást lát a szerinte mindig hibátlan pártvonal
ellen, amely ez ármány és árulás nélkül minden bizonnyal diadalra vitte
volna a proletariátus ügyét.
Könyvében még célzás is alig történik arra, hogy Kelet-Európát végül
is nem a francia imperializmus, nem a nyugati kapitalizmus zsoldosseregei igázták le, hanem Hitler és Sztálin szoldateszkája, Hitler és Sztálin
zsarnoksága.
Mint a Hét próba tanúsítja, az elmúlt harminc év folyamán Balogh Edgár nem tanult társai és a maga szenvedéséből, nemzete pokoljárásából,
ifjúsága világának teljes megsemmisüléséből sem.
Nem tanult, de nem is felejtett. Így hihetetlen intenzitással tud azonosulni ifjúkori önmagával. Könyvében a történelmi távlat teljes kiiktatásával éled újra a húszas-harmincas évek légköre, a szenvedélyes, romantikus forróság, amellyel a maga és társai elvi és emberi harcait megvívta. A
szlovákiai ifjúsági mozgalom története, eseményei, szenvedélyei és izgalmai szinte minden szociológiai és kritikai távlat nélkül, eleven epikai
előadásban, átgondolt és arányos kompozícióban kelnek életre, s a könyvet olvasó embert szíven üti az amor fati szelleme, amely a szerzőt végig
kíséri a múltat járó útján: a meggyőződés, amely ellen olyan jó lenne lázadni, hogy mindennek így kellett történnie.
A Hét próba érdekfeszítő, izgalmas, tanulságos könyv. Akkor is, ha
mást láttat meg, mint ami a pártos szerző vágya és meggyőződése. Egy
ígéretes, szellemi impulzusokban gazdag, több ország közvéleményét
foglalkoztató ifjúsági, mozgalom keletkezésének regényét és széthullásának drámáját ismeri meg benne az olvasó. A nagyszerű felívelés történetét
és a gyors és megrendítő szétesés balladáját a szerző hegeliánus szemlélettel, optimista kicsengésű, egyenesvonalú fejlődésként ábrázolja. Könyvének gazdag és részletező tárgyi anyaga azonban éppen az ellenkezőjéről
győzi meg az olvasót. Mert míg a könyv első kétharmadának fejezetei egy
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értelmiségi csoport fejlődéséről, eszmélkedéseiről, országokat átölelő
szellemi kezdeményezéseiről szólnak, a háttérben a húszas-harmincas
esztendők szellemi és politikai éleiének fontos személyiségeivel, a könyv
utolsó harmada egy nagyerejű szellemi-politikai mozgalom szektás zsákutcába jutásának, elfulladásának, megsemmisülésének tragikus története.
Így válik a korrajzként, szellemtörténeti és szociológiai dokumentumként olyan izgalmas és hiteles beszámoló végül egy hivatásos forradalmárrá váló, az ifjúsági és a közéleti mozgalomból kikopott, állástalan,
nyomorgó, magányos fiatalember raszkolnyikovi légkörű naplójává. Ez
az egykori diákvezér a polgári társadalomból szinte erőszakkal közösítette
ki magát, a funkcionáriusok azonban romantikus alkata, felettébb furcsa
és kalandos úrifiú múltja következtében idegent sejtenek benne, ő maga
alkatában és képességeiben a történelmi cselekvő személyiség jegyeivel a
magányát megváltó, álmait megvalósító, lázait feloldó mozgalomban másodrendű mellékszereplő marad. Társait még 1930-ban így ösztönözte:
„Jó eleve elhatároztuk, hogy kitörünk Pozsonyból. Ki az országból, át a
határon, mindenkihez a Duna völgyében. Ki a világba.” Utolsó pozsonyi
éveiben ez az egykor a világba kitörést tervező, merész képzeletű, ifjú
magyar férfi, egy kisded munkás, sport és önképzőkör irányításában lelte
meg történelmi hivatását.
Balogh Edgár candidi optimizmussal fejlődésnek látja a Sarló sajnálatos szétomlását és e mozgalom néhány emberének zsákutcába jutását.
Ezért a bomlásért felelősek vagyunk valamennyien. Történelmi tény viszont, hogy a Kommunista Pártban ezidőben már csak a mozgalom elenyésző kisebbsége látott történelmi erőt és jövőt.
Balogh Edgárt ezzel kapcsolatban soha sem emésztette kétely és hegeli
gondolkodásmódja egyéni útját az egykori SarIós-mozgaIom beteljesülésének véli. Ennek fejében azonban hiteles, mozgalmas, s a valósághoz hű
korrajzot juttatott kételkedő barátai kezéhez. Elfogultságai ellenére szlovákiai múltunk eseményei és szereplői eleven erővel támadnak életre
könyvében, amely végső kicsengésében fontos tanulsággal szolgál. Megérteti, mennyire készületlenek voltak a haladás hívei, a polgári és szocialista demokrácia képviselői a sorscsapásra, amely 1933-al érte a tétova,
széthúzó és mit sem sejtő polgári Európát, s az egymás ellen fenekedő
kisnemzetek meghasonlott Duna-táji világát.
A hét próba, amiről Balogh Edgár beszámol, semmiség volt ama két
próbához viszonyítva, amivel később szembe kellett néznünk. A hitleri és
sztálini sorscsapásra gondolok itt. Milyen szerencséje Balogh Edgárnak,
hogy ezt a két megpróbáltatást nem élhette meg körünkben s így meg1386

őrizhette magában a harmincas esztendők naiv és optimista társadalomszemléletét!
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MARTON LÁSZLÓ
Illyésről – franciáknak 458
Gara László: Az ismeretlen Illyés; Occidental Press, Washington 1965,
178 lap.
A halottakról jót, vagy semmit – a nekrológokban, megemlékezésekben
rendszerint ez a kegyes elv érvényesül. A kritikus azonban – bármennyire
sújtja is a veszteség –, ilyen tételt nem szegezhet bírálata elé, hiszen elsősorban nem személyekkel, hanem művekkel van dolga; arra kell ügyelnie,
él-e, eleven-e az előtte fekvő könyv, amely mögül általában csak pillanatokra bukkan elő a halott szerző.
Ilyen gondolatokkal forgattam Gara László tanulmányát az „Ismeretlen
Illyéséről. A könyv az író halálával egyidőben hagyta el a washingtoni
Occidental Press sajtóját. Gara munkája nekem több okból is igen kedves.
Elsősorban, mert a magyar irodalomnak ez a fanatikus párizsi apostola
néhány esztendeje barátságába fogadott: megtisztelt sűrűsödő gondjaival
és bepillantást engedett munkájának egy részébe. De kedves és fontos
Gara László könyve már témája miatt is: egyik legnagyobb élő alkotónkról szól, a magyar irodalom kulcsegyéniségéről – akit Garánál bensőségesebben kevesen ismertek és önzetlenebbül aligha szolgáltak. S végül szerzőn és témáján túl öröm a hazai olvasót tájékoztatni minden olyan könyvről, amely méltán versenyez a hazaiakkal – vagy kivált olyan űrt tölt be,
amely a magyarországi helyzet következtében maradt űr! Ilyen kötet bizony öt világrész magyar kiadóinál igen kevés akad – s annál fontosabb,
hogy számontartsuk.
Az elhunyt Gara Lászlót és az eleven Illyés Gyulát magam – így vélem
–, nem kegyelettel szolgálom leghívebben, hanem a szigorú igazsággal.
Ezért határoztam el, hogy minden taktikusnak, illendőnek tűnő meggondolást félretéve, úgy számolok be Gara könyvéről, mintha holnap reggelre
várhatnám az író dühödt vagy elégedett telefonhívását.
Mindenekelőtt néhány műhelytitok, amely egész határozottan az utókorra tartozik. Illyés Gyula két francianyelvű válogatása után Pierre
Seghers a Mai költők című sorozatban reprezentatív kötetet készít elő. Ezt
a sorozatot főleg az jellemzi, hogy a költőről legalább annyi szöveget lelünk benne, mint tőle: terjedelmes tanulmány, bibliográfia és számos illusztráció kíséri a verseket. Gara László ehhez a francia nyelvű Illyés kö458

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 6. számában.
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tethez szánta tanulmányát. Terjedelmét, modorát, közlendőit a francia
olvasó igénye szabta meg – egyébként nagyon helyesen, hiszen csak a
Budapesten kiadott idegennyelvű művekben szokás nehezen emészthető
magyar koncepciót erőszakolni a jobb sorsra méltó angol, francia, spanyol
olvasóra. Gara azt szerette volna, ha Illyés Gyulát költőként értékelik s
magyarságát tudomásul veszik: a sorrend igen lényeges!
A magyar olvasót, aki e célt a könyvet lapozva szem elől téveszti,
könnyen zavarhatja egy-egy feleslegesnek tűnő mondat, közhelyszerű
tétel – vagy éppen szokatlan következtetés. Ám Gara László munkájából
elsősorban azok okulhatnak, akik úgy vélik, az idegen gondolat megmagyarítható, de a fordítottja lehetetlen. Gara László magyarnyelvű könyve
egy magyar költőről párizsi tollal íródott és párizsi gondolatvilágot tár fel.
Illyés Gyula élete és munkái nem a magyar, hanem a francia olvasónak
ismeretlenek. A magyar olvasónak az az Illyés-kép ismeretlen, amely
párizsi optikával készült. A Seghers-sorozat jellegzetességei közé tartozik, hogy a verseken és az életrajzon túl dokumentumok segítségével
igyekszik emberközeibe hozni a költőt. S most jutunk el Gara László
könyvének második műhelytitkához. Az Illyés-tanulmány, mint Gara oly
sok más műve, közösségi alkotás: több Párizsban élő vagy itt tartózkodó
magyar irodalmár munkájának összegezése.
Gondoljuk meg: Gara negyven esztendővel ezelőtt telepedett le Párizsban. Diákmenzán ismerte meg a költőt, aki most Európa egyik nagyjaként
tért vissza a francia fővárosba. A két dátum között eltelt időben azonban
főleg csak kívülről, beszámolókból ismerhette Illyés pályafutását. Joga és
oka volt arra, hogy mások segítségét igénybevegye. Talán ennek a háttérbe húzódó, minden véleményt-adatot figyelemmel tartó, minden hozzájárulást kikényszerítő magatartásnak köszönhetjük, hogy Gara László Ilylyés-könyve mentes azoktól az otrombaságoktól, amelyek az idegen nyelveken magyar irodalmat olvasók száját oly sokszor megkeserítik: sem a
francia kiadónak, sem a magyar költőnek nincs oka, a tanulmány akár
egyetlen mondata miatt is, szégyenkeznie.
Van valami természetes abban, hogy az Illyés Gyuláról írott első
könyv Párizsban jelenjék meg, hiszen a pályafutás első állomása is a francia főváros volt. Mármint a költői pályafutásé. Igaz, ott van előtte a pusztai gyermekkor, a különböző középiskolák, 1919 nagy illúziója, melyet a
költő sohasem nemesít többé, de sohasem tagad meg. Illyés Gyula mégis
fiziológiai és szellemi értelemben egyaránt kamaszként érkezett Párizsba.
Illyés Gyula párizsi napjairól Gara László is a Hunok Párizsbant idézve számol be a francia olvasónak – mi mást is tehetne? E korai remekmű
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mellett minden más leírás csak szószaporítás számba jöhet. „Az ismeretlen Illyés” szerzőjének a franciaországi tartózkodás utolsó idejéről, majd
a hazatérésről szólva módja nyílhatott volna, hogy a magyar olvasót felvilágosítsa egy neki is ismeretlen Illyés problémáról.
A költő fejlődése, különösen az ifjúkor, az indulás időszakában nem
volt egyenletes. A nagy, eredeti tehetségek a legritkább esetben haladnak
az alkotás lépcsőin – mozgásukat inkább útvesztőhöz vagy sziklamászáshoz hasonlíthatnánk. Illyés Gyula életében a válságos korszakok egyike a
párizsi távozás és az első verseskötet közé ékelődik.
Még Franciaországban és részben franciául írott verseiből a kor irodalmi áramlatait befogadó – mondjuk ki szégyenkezés nélkül: avantgardista, szűrrealista – költőt ismerünk meg. A Nehéz Föld költője ugyan a
pannon tájat az Ile de France-szal rokonítja, a Puszták Népe írója pedig a
zsellérsorsot világirodalmi témává teszi – a hang mégsem ugyanaz! A
Párizsból visszaérkező költőt tehetségének természete, verseinek modora,
szemlélete egyaránt Kassák és a szocialista avantgarde csoportjához vonzaná. Ehelyett Németh László köszönti a Nyugat első oldalán és Babits
Mihály válik hamarosan mesterévé.
A továbbiakban Gara László azt fejtegeti, mit őrzött meg a zsellérség
költője a párizsi örökségből: hogyan emelkedik szemléletben a puszta és
Budapest fölé, milyen szürrealista rálátásokat fedezhetünk fel figyelmes
olvasással a Nehéz főid verseiben. A mindent kielégítő magyarázatot
azonban Illyésnek és a kor irodalmi viszonyainak e kitűnő ismerője elkerüli.
A költő pályáján éles fordulatot – vagy ha úgy tetszik, törést – látunk.
Nem mintha rosszabb költő tűnne fel – ellenkezőleg! Az iskola es hangváltás mélyebb okai talán nem is tartoznak a francia olvasóra, hiszen a két
világháború közötti Magyarország irodalmának, sőt pártviszályainak bensőséges ismeretét feltételezik. Az egyéniségben rejlő okokat pedig azért
nem tárhatta fel Gara, mert eleven alkotó nyilvános pszichoanalízisét
megkísérelni nem irigylendő feladat.
Mentséget az életrajznak erre a hiányára lelünk hát nem egyet. A tény,
hogy ez a probléma feltáratlan maradt és a jövendő Illyés^életrajzok írói
bajosan kerülhetik meg – azonban megmarad.
Illyés Gyula további politikai-közéleti szereplését: a Magyar Csillag
szerkesztését, a népi írók mozgalmát Gara László, ismét a francia olvasó
érdeklődésének elsőbbségét tartva szem előtt, csak nagy vonalakban ismerteti.
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Az idők változnak: 1945 illetve 1956 után akadtak, akik a politikai
színkép legkülönbözőbb árnyalatairól emeltek hasonló vádat Illyés Gyula
ellen. A követelés mindig ugyanaz: miért nem keresett magának elesésre
alkalmas csatateret, mint Petőfi, miért nem hívta ki a hatalmat legalább a
letartóztatásig? Gara állítása Illyés példamutató bátorságáról nem szorul
bizonyításra a későbbiekben sem. Csak éppen a példamutatás keretei változtak meg. A hamis, botcsinálta néptribunok társaságában visszautasítani
az eredeti népfi jóváhagyását – csak költőként létezni olyankor, amikor
dilettánsok szavalnak elkötelezettségről: ez is méltánylandó szerep. Az
életben tervszerű visszavonulás – a költészetben magam-meg-nem-adó
hősiesség. Illyés Gyula megírta a maga egy mondatát a zsarnokságról –
ami végülis költészetnek különb, mint a leglázasabb vezércikkek!
A politikai történetírás, ha lassan is, de magához tér Magyarországon.
Hogy Rákosi szocializmusában vajmi kevés lelkesítő akadt, hellyelközzel beismerik, elemzik, rögzítik, feltehetően hivatalos bátorítással, de
legalábbis jóváhagyással. Az irodalomtörténet, mint afféle mellérendelt
tudomány, persze erről a korszakról még nem nyithatja ki a száját, kivált
nem mondhatja meg szép csendesen, hogy Illyés Gyulának volt igaza. Ez
pedig annál is inkább fontos lenne, mert az Illyésnél még mélyebb hallgatásra kötelezett nemzedék: Pilinszkyé, Nemes-Nagy Ágnesé csak ezután
remélhetné a maga rehabilitációját.
Gara László Illyés-tanulmányának utolsó lapjai a jelenről: a legutóbb
megjelent versekről, drámákról, sőt kiadatlan kéziratokról szólnak. Az
elemzés, érthető okokból itt válik a leginkább impressziorisztikussá. Az
ok érthető, de a veszteséget mégis sajnáljuk. Illyés két utolsó kötetében:
Az Új versekben és a Dőlt vitorlában legalább akkora fordulat után tűnik
elő, mint Párizsból Ozorára érkezve. Ennek a korszaknak – elsősorban
külföldön – akadtak ugyan méltatói, de egy teljességre törekvő életrajzból, francia olvasót tájékoztató bevezetésből sem hiányozhat az elemzés.
Gara László halálát követően a hazai sajtó is közölt néhány érdemeit méltató megemlékezést. Ki mennyire ismerte Gara Lászlót, ki mennyire gondolta komolyan, amit mondott, hamarosan kiderül. Ha arra nem is számíthatunk, hogy az Occidental Press után a Magvető kiadja Gara Illyéskönyvét, kíváncsian várjuk az első Illyés-életrajz magyarországi recenzióit azokban a folyóiratokban, melyek a szerzőt gyászolták.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Fogyó emlékek 459
Ferdinandy György: Futószalagon; novellák, 96 lap.
Vékony, papírkötésű novelláskötet a Futószalagon, a szerző kiadása.
Nincs rajta dátum, Münchenben nyomták és a szerző-kiadó városnevet
sem tüntet fel, hiszen az egyik novellát Strasbourgban írta, a másikat már
Puerto Ricóban talán, vagy valahol útközben. Egy párizsi barát megrajzolta a címlapot. A kötet úgy ahogy összeállt.
Ferdinandy mindenáron szólni akar másokhoz. Anekdotákat mond el,
remélve, hogy észrevesszük, milyen fonák sorsok, sivár vagy zaklatott
életek, torzultságok húzódnak meg egy-egy ilyen anekdota mélyén. Vagy
nekilát kipakolni neuraszténiás tüneteit, érzéseit. Mindezt magyarul. Hiába mondták neki többször is, komoly, sokat tapasztalt emberek, akik már
lám, megteremtették a maguk egzisztenciáját, hogy: ha már kikívánkozik
belőle, ha már mindenáron el akarja mondani az érzéseit, amelyek tulajdonképpen senki másra nem tartoznak, akkor legalább tegye ezt francia
nyelven, hiszen jól tud franciául. így meglehet, francia író lesz belőle. De
nem. Hiába jött el egész fiatalon hazulról, fakuló hazai emlékeken lovagol, jólesően belehempereg a furfangos pesti argó kifejezéseibe, mint kutya a porba.
Érdemes fiatal magyar írónak lenni távol az országtól? Talán igen.
Hogy része lehet-e valaki az egyetemes magyar irodalomnak, az kizárólag
minőségi kritériumok kérdése. Földrajzi távolság, mellőzés, politika keveset számít. A messzi élő írónak még bizonyos kiváltságai is vannak.
Megírhatja, amit a határon belül az íróasztafióknak is csak félve lehet, és
egyedüli hiteles forrásként dolgozhatja fel azt a gigászi problémát – ha
van ereje hozzá –, amit az elszakadás jelent.
Először jönnek az emlékek. Fantasztikus, hogy az ember első 19-25
évébe mennyi emlék szorul. A téma azután a világ, benne az író sodródóvetődő alakjával.
Ferdinandy György nagyon szorgalmas író. Versekkel, tanulmánykötettel, novellákkal bombázza az olvasókat. A novellák erőtlenek, de nem
tehetségtelenek. Legnagyobb hibájuk, hogy kidolgozatlanok. Már a kötet
összeállítása sem elég rendszeres. A Futószalagon novelláit kronológiai
sorrendbe kellett volna tenni. Nem a megírás, hanem az élmények krono459

Megjelent az Új Látóhatár 1966. évfolyam 6. számában.

1392

lógiája szerint. Így kissé összezavarodunk a háborús gyerekélmény, a
francia autóstop, a gödöllői HÉV zilált kavargásában. Szándékos, hogy a
futószalag hol előre, hol hátra fut?
De az egyes novellákon is érződik némi belső egyenetlenség. Valamennyi tárcanovella, meglehetősen rövid. Tehát formailag a lehető legcsiszoltabbnak kellene lennie. Egy rövid novella semmiképp nem bírja el az
üresjáratot. Azt hiszem, Ferdinandy György csak sok-sok ujjgyakorlat
után juthat el oda, hogy néhányoldalas novellában maradéktalanul színvonalas irodalmat nyújtson. A megoldás: kényszerítse magát hosszabb
novellák írására s meg fogja látni a hibáit. A hibák többek közt ezek: tetszetősség, szájbarágás, itt-ott érzelgősség, moralizálás tárgyilagosságot
követelő pontokon, rosszul eltalált kifejezések (ezek azért zavarók, mert
legtöbbször igen elmések a jelzők, a párbeszédek, néhol Mándy Iván,
Moldova bravúrjainak szelleme lebeg felettük. Annál rosszabb, ha az író
helyenként elvéti a lépést. De van a Futószalagon című kötetben néhány
igen jó írás, ezek megszerettetik Ferdinandyt. Jó például Egy úrifiú naplója, amelyben bridzselő társaság az ablakból nézi a forradalmat. De miért
oly rövid? Ugyanígy színvonalas írás a Krokodil Grósz – egy kisfiú reakciói az ostrom napjaiból. Biztatóak a formai játékok, mint a Szatír, őszinteségük”-ben rokonszenvesek az elsodródás tragikumát, sivárságát érzékeltető novellák, elsősorban az Év egyetlen napja.
Az emlékek kifogyóban vannak, Puerto Rico bizonyára emigránsszociológiai szempontból tanulságos találkozókra sem adott sok alkalmat,
így marad maga az író mint téma. Komplex problémahalmaz, annyi szent.
Vajon, jól nyúl-e hozzá Ferdinandy?
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
A dialektika Júdása 460
Rebecca West: The Birds Fall Down; Macmillan, London, 1966, 428 l.
LEHET-E még nyugaton a szó rangos értelme szerinti nagy regényt írni a
huszadik század második felében? Epikus arányút, amelyben istenek párja
s vetélytársa az ember, mielőtt megsemmisítenék. S amelyben megfér
egymással politika, szerelem, háború, idill, hitvita, őrület, bál és halál.
Hogyne, lehet, feltéve, hogy szerzője ragaszkodik a műfaj aranykori hagyományához. Ha lassú és nagyralátó, aprólékos és látnoki egyszerre, ha
képzelt világa ránk nő páncélzatával, körülteker indáival. A módszer patinás, de mester kezében ma sem avult el.
Rebecca West Lehullnak a madarak című nagy regényében tudatosan
Dosztojevszkij módjára mintáz: hol hangya, hol titáni látószögből; sohasem siet és mindenre figyel, mert tudja, mint Goncsarov, az Oblomov
írója, hogy a növény s az emberszív csak észrevétlenül változik; ért a politikához és történelembölcselethez s belelát lányok ébredő lelkébe, mint
Tolsztoj. Kisebb náluk, de tanult tőlük. Csak éles, független értelemmel
lehet kudarc nélkül nyomukba merészkedni, közel egy század múltán.
Úszni a modern regény–ár ellen, amelynek folyása radikálisan megváltozott a huszas évek óta, olyan radikálisan, mintha a Nílus a Földközi–
tengertől immár Afrika beltavai felé igyekeznék. A tágas fényből a sűrű
dzsungel–homályba. Hajdan fordított célja volt a regényírónak.
Enyhíti azonban a kockázatot, hogy Rebecca West ezúttal a század
legelejéről s részben oroszokról ír. Edward Rowan, angol országgyűlési
képviselő beházasodott egy orosz mágnás családba, elvette gróf
Gyákonov igazságügyminiszter egyik lányát, Tányát. Az öreg gróf kiesik
a cár kegyéből s feleségével, cselédségével száműzötten él Párizs elegáns
negyedében, közel a Diadalívhez, az Avenue Kléberen. Hűsége rendületlen és rendíthetetlen. A cár sohasem cselekszik – nem cselekedhetik! –
gyöngeségből, szeszélyből vagy ostobaságból, akarata Isten akarata. Párizsi házában látogatja meg őt lánya, a képviselőnő és Laura, az unoka. A
történetet kezdettől végig ez a tizennyolc éves, fél–angol, fél–orosz lány
tükrözi, úgyis mondhatnám: ő beszéli el harmadik személyben. Henry
James, az agyafúrt századeleji regényíró többször élt hasonló fogással. A
tanú egyben figura is; ő a kulcslyuk, de ugyanakkor gyanútlanul bent mo460
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zog a meglesett szobában. Ezek után nem meglepő, hogy Rebecca West
első könyve az amerikai mesterről szólt, őt elemezte, éppen egy félszázad
előtt.
Laura elkíséri nagyapját egy normandiai fürdőhelyre. Beszáll fülkéjükbe egy lompos, suta, rövidlátó, de észrevehetőn úri származású idegen,
Csubinov. Idegen neki; a két férfi nagyon is tud egymásról.
Gyákonov majdnem fiaként szerette a szomszéd földbirtokos gyermekét, pisztollyal bánni is ő tanította meg, amikor a fővárosból le–lement
fajdkakasvadászatra. Ez a hajdani fiúcska Csubinov. Útjuk régen elvált; a
fiatal férfi egy terrorszervezet ideológusa. De nem ölni vagy ártani akar
ezúttal, hanem nyomozni és óvni. Rájött, hogy közös az árulójuk. Két név
álarcában ugyanaz a személy tette tönkre hamis besúgással cári uránál a
minisztert és juttatja hóhérkézre a forradalmárokat. Neki Gorin néven
példaképe s rajongott barátja Szentpéterváron, a száműzött grófnak
Kamensky néven bizalmasa és titkára Párizsban. A leleplezés izgalmától
szélütés éri a grófot, le kell szedni a vonatról, agonizálva szállítják egy
normandiai halászvároska szállójába. Amelyet éppen bálra díszítenek.
Gyákonov halála után (a bál éjszakáján) Laura rémülten eszmél a közelítő
veszélyre. Hárman tudtak a förtelmes titokról; egyikük, az öreg gróf magától elnémult ugyan, a másik kettőt azonban, őt és Csubinovot az áruló
fogja elnémítani, el kell, hogy némítsa. A rettegett merényletnek mégsem
a lány esik áldozatul, hanem a föltételezett merénylő, maga az áruló.
Csubinov visszatér Párizsba s megöli. Csámpás, rövidlátó ideológus is
remekül bánik a pisztollyal, ha egy híres fajdkakasvadásztól tanult
célbalőni az apai birtokon. Ő Gorinra, az elpártolt terroristára lő, a lányt
Kamenskytől, nagyapja szlavofil titkárától szabadítja meg.
Kevés napra, kis területre szűkítve, tömény adagolásban történik Laura
beavattatása egy rendőrállam titkaiba. A regény kezdetén csupa hűvös
józanész a lány, apja lánya, aki irtózattal vegyes hitetlenséggel hallgatja
órákon át a vonaton nagyapja és a terrorista szakmai beszélgetését összeesküvőkről, merénylőkről, kémekről, besúgókról, többszőrös szülőhelyekről s eltérő neveken agnoszkált hullákról. De a félelem gyors nevelő.
Egy–kettőre beletanul e hihetetlen világ törvényeibe, cinkosa lesz egy
véres leszámolásnak. Mert Csubinov a tudtával, egyenesen a biztatására
végez a kettős kémmel. A regény végén Laura már az anyja lánya, azonosul az őrültekkel, akik persze nem őrültek, csupán nem angolok. Londoni
házuk a Radnage Squaren – valahol Belgraviában, a követségi negyedben
– fényévekre fekszik az Avenue Kléber zárt kis orosz sejtjétől. Semmiféle
azonos nevű fogalom nem azonos a két helyen, nincs egyetlen közös gon1396

dolatuk vagy értékmérőjük. Az egyik titkolódzó, fegyelmezett, tartózkodó, veszélytelen és otthonos, a másik szófecsérlő, veszélyes, bizalmaskodó, messiási. Persze messiási a maga módján; apostolai, eszméktől izzva
nem megváltói, hanem rendőrei egymásnak. Utólagosan tudjuk, hogy a
két világ közül ez volt erősebb a valóságban. Gyákonov és Csubinov honfitársai rendítették meg kilenc nap alatt a földet úgy, hogy a lombos
Radnage Square is, noha alig változott arculata a századkezdet óta, kifordult sarkából.
Az angolok némi fejcsóválással – mert az észből is megárt a sok – Virginia Woolfot és Rebecca Westet tartották nemzedékükből a két legélesebb férfielmének. Virginia Woolf 1941-ben halt meg, a nála tíz évvel
fiatalabb Rebecca West hetvenöt esztendős. Cicily Fairfield a neve, írói
nevét Ibsen egyik hősnőjétől kölcsönözte még színésznő korában. írónak
kiváló, újságírónak szinte páratlan; Fekete bárány és szürke sólyom címen
ő írta bármely nyelvet tekintve a legjobb portrét Jugoszláviáról (1941),
két másik könyvében a háborús bűnösök nürnbergi peréről számolt be.
1949-ben magas címmel tüntette ki a király. Megszállottan fürkészi – s
erre újabb alkalmat bőven adtak az atomkémek is – hogy mi változtat
valakit árulóvá, mi a hűtlenség rugója. Amelynek egyszer áldozatul esik
egy sebezhető, magányos asszonyszív, máskor meg több millió ártatlan
ember. Ha valahol, e nagy regényben kiélhette obszesszióját.
GYÁKONOV, a bukott miniszter olyan, mint ékköves rámában egy
kolostori ikon. Hajlíthatatlanul maradi, mélységesen vallásos, odaadóan
cárhű, vakon hisz az egyedül üdvözítő és Indiától Svédországig terpeszkedő Szent Oroszországban. Szerinte a cár krisztusi áldozattal folyvást
magára vállalja a hatalom bűneit, hogy a közember ártatlan maradjon.
Csubinov hasonló hévvel hisz Oroszországban, egy másikban, amely a
történelem parancsára önfeláldozó merényletek és egyéni terrorcselekmények által, bombák gyermekágyán megszüli az új, szigorúan ésszerű világot. A két férfi egy nyelven beszél, a hegeli állambölcselet szélsőjobb és
szélsőbal szárnyán. Drámai szópárbajuk önzetlen gyilkolásról és morális
szépségű rémtettekről csak angol fülnek félrebeszélés, nekik egy fanatikus hit logikus átélése. Tótágast egymás értékrendjét tükrözik; a miniszter
mindenható uráról, a cárról beszél borzongó áhítattal, a terrorista ideológus viszont hittestvéreiről, a bombavetőkről.
De miben hisz Júdás, a kettős kém, aki visszaélt e két tiszta, nyílt ellenfél bizalmával? Mi volt ő inkább: besúgó vagy forradalmár? Rebecca
West válasza ijesztő és elvileg telibe talál, ha az írónő által felhasznált
konkrét történelmi esetre nem illik is. Hitt mind a két ügyben. Gyöngéd
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fiúi tisztelettel néz fel Gyákonov grófra, a tömjénfüstös, bizánci Oroszország tornyosuló megtestesítőjére. S az idősebb testvér oltalmazó szeretetével kezeli tanítványát, Csubinovot, aki az istentagadó felvilágosodás
fanatikusa. Ez a két világ azonban – szerinte – meg kell, hogy semmisítse
egymást. így kívánja a Történelem. Tehát egyik tettre az ellentéte következik: ma egy merénylet a miniszterek vagy nagyhercegek vagy maga a
cár ellen, holnap a terrorizmus ifjú szentjeinek a kiszolgáltatása.
De miért, de miért? Egy harmadik világért, a tökéletesért, véglegesért,
ö van csak igazán a történelemfilozófia rabságában! A cári birodalom a
tézis, a valóság tört része; terrorista aláaknázása az antitézis, a valóság
másik tört része. Ha a kettő kölcsönösen kiküszöböli egymást, megszületik a szintézis, őrület, de van benne rendszer, mondja Polonius kamarás a
Hamletben. Régen a boszorkányokat a Biblia áldásával sütögették; az
oroszok a század elején Hegel szentesítésével robbantották egymást ízekre. Sok minden történik a holtak nevében s Hegel másfél százada halott.
Ami igaz, igaz: a két ellenfél csakugyan megsemmisült, hogy helyükre
nyomuljon egy harmadik, a győztes. Lenin már ott állt a színfalak mögött,
ö volt a szintézis. Ha számot vetünk minden történelmi következménnyel,
kiderül, hogy 1917 a század vízválasztó dátuma, nem 1914. A hirtelenül
elmerülő Szent Oroszországot lassú alámerüléssel az egész régi Európa
követte hullámsírjába.
Hasonló tudathasadásos tünetekkel egyszer már lefolyt egy ilyen dialektikus vita az újjáéledő magyar szellem történetében. A tézis,
Bécs ellen: Árpád párducbőrös, bajvívó nemzete, Attila örökében vitézkedve; antitézise, Bécs mellett: a szabadkőműves, josefinista felvilágosodás. A honfoglalás mítoszával szemben az értelem kultusza. Ámde a
szintézis nem a független, jakobinus Magyarország volt, hanem – Kufstein, ahol Szentjóbinak a teste, Batsányinak a lelke megtöretett. Mert az
a Batsányi, aki onnan kikerül, halványan Gorinra emlékeztet. Ki élt tovább a maszk mögött? A töretlen forradalmár, ahogyan maga képzeli magáról, Napoléon párizsi könyvtárosa és Ossián kutató, vagy Metternich
embere, a kényszer lakhelyre parancsolt, de sohasem zaklatott császári
évjáradékos?
ÁRTATLANUL indul a regény. Sütkérezik a békében az angol világbirodalom; ha az életnek vannak is apróbb ráncai, rücskei, azokat papa, a
daliás képviselő tapintattal, fölényesen elsimítja. Persze igazán csak a
nőkkel érdemes törődni, ők szépek, sejtelmesek, érdekesek, mesés a kalapjuk, csodás a ruhájuk. A férfiak önzők, érdesek, unalmasak és átlátszók. Sajnos, egyszer azonban mégis csak férjhez kell majd menni. Fél1398

száz oldalon keresztül nézegetjük kissé türelmetlenül a békebeli angol
kertországot e lánytükörben. Aztán a tükör összetörik. Bezúzza a valóság,
amely oroszok közt más csillagtörvények szerint működik, mint odaát a
szigetországban. S a papa? Hol a jól svájfolt, fiatalos papa, aki – badarság, lányom! – józan ésszel teljes épségében helyreállítja a tükröt? Csak
táviratozni kell érte a Parlamentbe, jöjjön, csináljon rendet.
Megjön és tehetetlen. Amellett ő is áruló. Laura az élet–halál válságban tudatalatti aprómunkával lassan ráébred, hogy Rowan megcsalja feleségét az asszony legjobb barátnőjével. S nem az okozott fájdalom aggasztja, bánja is a sebet! – csupán az esetleges botránytól retteg, óh, abba
belesápad, hiszen mandátumába kerülhet. Melyik a nagyobb árulás? Az
orosz Júdásé, amely nagyapját megöli a vonaton és Csubinovot ölesre
kényszeríti vagy apjáé, amelytől félig eszét veszti Tányá, az édesanyja?
Nincs Isten, aki összeragassza a tükröt s benne a sütkérező békevilágot.
De a lány legalább megtanulta, mi élni, napok alatt megtanította rá a rettegés. Most már elmúlhat persze, hiszen halott a potenciális gyilkos,
Csubinov lelőtte. Ő lőtt először, megelőzve föltételezhető közös elnémítójukat. Amit nem tud Laura, a narrátor, tudja az olvasó. S ez a regény végső, pokoli iróniája, a Henry James–i visszhang. Ok nélkül rettegett; Gorin
alias Kamensky, a leleplezett Júdás a kezére pályázott, nem az életére.
Dialektikus látomásaiba a tökéletes jövendőről belekeverte Laurát is; lobogó, szerelmes fantáziája már szöktette Rióba, hogy új életet kezdjen
vele negyedik vagy ötödik néven. Útban a képzelt boldogság felé, fehér
rózsacsokorral a kezében teríti le a golyó az Avenue Kléberen. Később
Laura a revolvert a rendőrség elől a pravoszláv pompával felravatalozott
nagypapa koporsójába rejti: puska és miniszter együtt utazik haza a Szent
Oroszországba. Befejeződött a lány nevelése, orosz asszony lett az angol
lányból. Flaubert, az Education Sentimentale szerzője, szerette volna a
regényt.
Azt írja előszavában Rebecca West, hogy a vasúti beszélgetés, roppant
horderejű következményekkel csakugyan lefolyt, nem Párizs és Normandia közt, hanem Berlintől Kölnig, majdnem tíz évvel a regény játékideje
után.
Mi ne legyünk ilyen szófukarok. Jevno Azef volt a rendőrkém és terrorista egy személyben, ő vezette 1903 es 1908 között a szociálforradalmárok pártjának önálló harci szervezetét, ő húzódott meg Pleve belügyminiszter és Szergej nagyherceg meggyilkolása mögött. (Olyan nevek, amelyekről Ady, a hírlapíró többször cikkezett). S ő volt ugyanakkor az
Ohrana, a cári titkos rendőrség egyik fő embere. Kettős üzelmeit az emig1399

ráns Burcsev leplezte le külföldön, 1908-ban; nyilván ő a regénybeli
Csubinov. Azef rendőri segítséggel elmenekült s Alexander Neumaier
néven tőzsdés lett Berlinben. Békésen halt meg, ágyban, párnák közt, sírja, úgy tudom, ma is megvan. Leleplezője az első világháború alatt viszszatért Oroszországba, de a huszas évek kezdetén megint emigrált. Attól
kezdve a bolsevikokat leplezte le.
Tézis – antitézis – szintézis: a cári birodalom elsüllyedt a háborúban, a
szociálforradalmárok pártja pedig sohasem heverte ki egyik mozgató szellemének az üzelmeit. Az út megnyílt engesztelhetetlen vetélytársuk, Lenin előtt.
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ALBERT PÁL
Kitérő 461
Sánta Ferenc: Az áruló; Magvető Könyvkiadó, Budapest 1966,164 lap.
Sánta Ferenc utolsó, Az áruló című regényét olvasva három tényt érdemes
emlékezetünkben tartani; a mű értelmezésében, az író pályájának felmérésében nagy segítségünkre lehetnek.
Először; a magyar irodalom a hatvanas évek derekára, mintegy két évtizedes késéssel, eljutott egzisztencialista korszakába. Ez az egzisztencializmus természetesen a legáltalánosabb, korántsem közvetlenül filozófiai,
szakmai értelemben veendő; közhangulatot, sajátos témákat, olykor akár
tételes elmélkedő hajlandóságot és főképp morális igényt jelent, akárcsak
Camus, sőt Sartre szépirodalmi munkásságában, olyan művekben, mint A
temetetlen holtak, Az ördög és a Jóisten, A pestis vagy A bűnbeesés. Ennek a húsz éves késésnek kettős magyarázata is lehet. Az egyik a magyar
irodalom gyakran tapasztalt és az újabb körülményekre is feltételezett
„fáziseltolódása”. A másik egyszerűbben politikai: a „sztálinista” korszak
– történészek, szociológusok vagy lélekbúvárok a megmondhatói, miért –
nem jó szemmel nézte a morális vizsgálódást vagy önvizsgálódást még
akkor sem, ha a belőlük következő tanulságok a demokratikus és szocialista öntudat megerősítését szolgálták volna. A legutóbbi évekig nem született (vagy nem születhetett) figyelemreméltó, hiteles, az olvasót elemien
érintő mű a háborúban játszott s oly kevéssé fényes szerepünkről, a kettős
megszállásról, a deportáció szégyenéről, a politikai pálfordulásokról, felsőbb parancs és egyéni felelősség dilemmájáról, a cél és az eszközök viszonyáról, az illúziók és hazugságok mákonyos vagy cinikus elfogadásáról; a „sztálintalanítás” rossz lelkiismeretére, felemás – mert nem következetes – engedményeire, új írónemzedék jelentkezésére, a Hidek napok
Cseresére, a Próféta voltál, szívem Somogyi Tóthjára, Hernádira, Mészölyre és persze Sántára kellett várni, hogy a „szabadság”, „felelősség”,
„választás”, „elkötelezettség”, egyéni és társadalmi erkölcs, emberi méltóság és történelmi gyakorlat kérdéseit, időnként akár sartre-i, vagy
kierkegaard-i megfogalmazásban, a napi politikán túl, az általánosabb
érvényesség igényével felvessék, s műveik központjába a marxista praxis,
az egzisztencializmus és a humanizmus vitáját helyezzék. Az így született
irodalom megítélése, azaz inkább: hatása az olvasó nézőpontjától függően
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kettős. Az országon belül rendkívül friss, kényszerű korlátai ellenére is
őszinte, felszabadító áramlatként jelentkezik. Némely témának a húsz
éves távlat sem árt, sőt esetleg éppen elmélyíti azt; s akár akarja a szerző,
akar nem, a morális elmélkedésre oly alkalmas szélsőséges, az emberséget próbára tevő vagy megalázó helyzetek átélésében az olvasót két diktatúrában szerzett tapasztalatai is segíthetik, s – habent sua fata libelli – a
közönség hajlamos ott is allegóriát látni, ahol az írót csak egyértelmű
szándék vezette. Távolabbról nézve azonban ez az irodalom már történelmi jelenség, s közvetlen hatás nélkül is mintha csak húsz évvel ezelőtti
példákhoz igazodnék; a világirodalomban más hangszeren ugyan, de egyszer már eljátszott szólamot ad elő; fogásaiban, hangvételében, tézis–
szerűségében, a tételek bírósági szembeállításában ezért is érezhetni bizonyos konvenciót. Nyugaton, nevezetesen Franciaországban a maga saját
megkötöttségeitől, modorosságától szintén nem mentes „új regény” éppen
az „egzisztencialista” korszak nyíltan morális és politikai prózájának merevsége, egyszerűsítő túlzásai, ügyészi és védőügyvédi szónokisága, életet
és irodalmat, valóságot és nyelvet ideológiai jelképekkel helyettesítő bizakodása ellenében jelentkezett. Nos, egyébként rokonszenves lelkesedésében ezért túloz a jó irodalmat, ha vitatható érvekkel is, de egyre tisztességesebben szolgáló honi kritikus, Béládi Miklós, aki a Kritika áprilisi
számában Sánta Ferencet az új regény ellenlábasának kiáltja ki. Az áruló
– s ez ott és most értékéből mit se vonjon le – nem „ellenlábasa” az „új
regénynek”-nek; előzménye annak, vagy – jóslatok nélkül is – valami
másnak.
Másodszor – és lényegesen rövidebben – arra emlékezhetnénk, hogy
Sánta bizonyos értelemben a legjobb népi írók törekvéseinek folytatója. A
jelzőt nem polémikusnak szánjuk, s ha ellentétpár egyik tagjának tekintenénk, maga az író tiltakozhatna ellene először. Indulása, keresztszülei s
sokáig témái mégis az ő táborukba sorozták Sántát. Annak paródiáját, az
értelem–ellenességet, a „vadmagyarságot”, a hőzöngő nacionalizmust
soha nem vállalta volna; de annyi a hagyományból mindig maradt belőle,
hogy írásaival szolgálni kívánt, s érzelmeit, plebejus ösztöneit követte
akkor is, amikor a népre hivatkozó ideológia erőszakosabb vagy körmönfontabb tanácsokat adott. Az árulóban felvetett kérdésekre – elkötelezettnek, pártosnak kell-e lenni vagy sem, kit kell szolgálni s milyen áron? –
csak ennek a paraszti, vagy szélesebb értelemben: népi radikalizmusnak
figyelembe vételével lehet körültekintően válaszolni. Ez a szemlélet sokáig szövetkezhet az elvontan megfogalmazott hivatalos ideológiával, a
magasabb cél érdekében különbékét is köthet vele, a kényes pontokon
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azonban elválhat tőle. Sánta magatartásában van valami tartózkodó, gyanakvó s akár ravasz is: jobb híján vagy talán még meggyőződésből is társul azzal, aki az egyenlőséget, a népi forradalmat hirdeti, de minden lépésére vigyáz, s esetleg reménykedik abban, hogy a társadalmi erkölcs és
méltányosság útján tarthatja azt, ki támogatását hol kéri, hol követeli.
Végül harmadszorra, azt az előzetes tanácsot adnánk az olvasónak: mielőtt Az árulót felütné, lapozzon bele Sánta előző két könyvébe, Az ötödik
pecsétbe és a Húsz órába. Az áruló elválaszthatatlan ezektől: az egyiknek
kereső, lassan tapogatódzó folytatása, a másiknak elvontabb igazolása,
mindkettőnek általánosabb, jelmezes áttétele.
Az áruló – amelyet inkább nevezhetnénk párbeszédes meditációnak,
ideológiai vitának, mint regénynek – egy politikai „négyes kissé absztrakt
és történelmi köntöst viselő figuráit jeleníti meg a képzelet színpadán
vagy a lelkiismeret ítélőszéke előtt. Az ötödik szereplő, az író maga, egy
nyugtalan, álmatlan éjszakáján a huszita háború négy résztvevőjét idézi
meg szobájába, négy embert, kik az „elkötelezettség”, illetve, az „el nem
kötelezettség” négy változatát testesítették meg életükben. A két „elkötelezett”: Václáv Jásek, a kelyhes harcos, a vérmes és erőszakos „forradalmár”, aki karddal szabadítaná fel a parasztságot, s Jan Zsitomir, a „diák”,
a nem kevésbé elszánt keresztes, ki viszont azt hirdeti, hogy a népét akarata ellenére nem lehet szabaddá és boldoggá tenni, s a felvilágosodott
uralkodó belátása, a társadalmi béke többet ér, mint az anarchista lázongás. A különböző jelszavakra esküdő huszitát és a császári katonát valójában egy fából faragták; kiegészítik, sőt feltételezik egymást. Sánta ezt a
rokonságot még azzal is hangsúlyozza, hogy mindkettőt hitehagyottnak,
túlbuzgó neofitának ábrázolja; közös párbajban halasztja meg, közös sírba
is temeti őket. Velük szemben áll a másik két szereplő, kik a választás
kötelezettsége alól kibújnak: Eusebius, a humanista püspök, afféle cseh
Erasmus, aki bölcs mosollyal beéri a földi örömökkel, s a Történelmet
csak véres, vásári színjátékként szemléli, meg a névtelen Paraszt, az örök
Tiborc, ki a körülmények szerint változtatja pártállását, s nyomorúságos
élete megvédésére kész bármiféle elvi kompromisszumra. Ha a Történelem véres játék, ő a sírásója: a világnézetek két elszánt bajnokát, a sorsa
megjavítására esküdő, kibékíthetetlen ellenfeleket, Václávot és Zsitomirt
is ő hantolja el a névtélén sírba. Sánta szereplői valamilyen szempontból
mindnyájan árulók: az a császáriból lett huszita és a kelyhesből lett keresztes, az a hitetlenül is hitre buzdító, bort ivó és vizet prédikáló
Eusebius, s az a maga módján a Paraszt is, aki még alig melegedett meg
az egyik táborban, már szedné is irháját, hogy a viharos időkre a másik1403

ban húzza meg magát. De mindnyájan árulók egy másik, tágabb értelemben is: minden választásuk vak vagy kényszerű lemondás is: az ész nevében a társadalmi igazságszolgáltatásról, a cselekvés lehetőségéért az emberségről, a megélhetésért az önérzetről, az élvezetért, a szemlélődésért a
kiállásról. Vitájuk egész éjszakán át tart, mindegyikük egy–egy fejezetben
érvel a maga igaza mellett, sőt időnként, türelmetlenül, a többiek védőbeszédébe is közbeszól. Hajnalra elfogynak az érvek, a választások értelme
tisztázódott. Most az írónak kellene választania, kinek adjon igazat, kinek
a példáját fogadja meg a maga hasznára, a mának szólónak. Az elbeszélő
talán még tűnődne, haladékot, gondolkodási időt kérne, ő is kibújna a
gyors választás kötelezettsége alól. Az indulatos és elvakult Václáv azonban kést ragad, s követeli az írótól, jelölje meg, ki az, kit társául választ, s
méltónak talál az újabb földi életre. Az árnyékfigurák felidézője, a politikai négyes „rendezője” elűzi Zsitomirt, a császári zsoldost, s útjára engedi
a püspököt is. A Parasztot nem is kell szólítania, mire rá kerülne a sor,
lábujjhegyen, lopva, már ki is osont a szobából. A „választott” így, akarva–akaratlanul, a nemes szándékú, de erőszakos múltú és túlkapásokra
talán még mindig hajlamos „forradalmár” lesz. A választás valójában –
objektíve és szubjektíve is, ahogy egy időben járta a szólás a honban –
kikerülhetetlen: mellnek szegzett kés, gyanakvó rokonszenv, óvatos reménység is erre szólítanák az írót, aki nem tehet mást, mint hogy a legyen
béke magával rezignált buzdításával újabb földi próbatételre küldi elszánt
„forradalmárát” . . .
A végső válasz persze csak annak látszhat egyszerűnek és magától értetődőnek, aki Václáv igazáról Sánta meditációja nélkül is, eleve, meg
van győződve. Az áruló négyese azonban legalább olyan bonyolult és
kiszámított, mint a Húsz óra sakktáblája. Onnan se lehetne torzítás, az
egyensúly megbontása nélkül egyetlen figurát se leemelni; Fábry Zoltánnak a regényből készült és annál jóval gyengébb filmje rá a példa, hogyan
lesz a tépelődő kételyből mégiscsak optimista bizonyosság, a drámai feszültségből a diadalmas megoldás felé siető pátosz, a szereplőtől függetlenül is érvényes gondolatból didaktikus magyarázat, emberi és politikai
elmarasztalás, a félelmetes rovar–parabolából hogyan lesz társadalmi
gúnyrajz, s a börtönviselt kisgazda mellől hogyan tűnik el a kétszer is,
1950-ben és 1957-ben is börtönbe vetett lelkes kommunista néptanító. Az
árulóban a végső elmarasztalás ellenére figyelni kell arra is, amit a többiek mondanak; az igazságot, vagy a nem elvetendő rész–igazságot, akárcsak Somogyi Tóth gyarló Szabados Gábora, a „negatív” figurák is elkiálthatják; s ezt nem csupán a politikai körülmények kívánhatják így, a
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régi fogással az irodalom is általában csak nyerhet. Zsitomirt kísérheti
nemcsak Václáv, hanem bizonyára az író megvetése is: elfogult, vak,
„dogmatikus” keresztesként is testvérellenfele tükörképe marad. Eusebius
lehet cinikus és gerinctelen hedonista, a vérgőzös indulatok közepette
mégis ő mondja ki a humánum békítő igéjét: emberként nézzünk egymás
szemébe, s ha van is dolog, amely elválaszt bennünket, arra figyeljünk
inkább, ami összeköt. S ki ne értené a püspök szavát, akár a közelmúlt
öntizedelő politikai pereire is gondolva, amikor kikel a Václávok ellen:
„Egy kockát adok rázás nélkül, tíz spanyol gurítás ellenében – és megnyerem –, ha nem öltök többet és aljasabbul, ha nem gyilkoltok többet és
rafináltabbul, mint akkor tettétek, amikor először pottyantatok a földre, és
az erdők vackaiban meg a hegyek barlangjaiban húztátok meg magatokat!
Hiszen gondolni sem tudtok már egyébre, mint arra, hogy ki kit gyilkoljon ahhoz, hogy tisztességesnek tartsa őt a társadalmotok! S ezen kívül
van-e törvény, amit igazán tiszteltek? Nem mentitek-e fel a gyermeket, ha
megöli az apját – de ha magasztosabb eszménnyel hitelesíti a gyilkosságot? Nem tereltek-e ártatlanokat anyával, gyermekével a tűzbe, vagy a
vágóhídra, csak mert valamelyik bolond gazember közületek úgy kívánja?
És mi a vétkük? Nem tetszettek a gazembereknek! Bizony mondom, még
azt is megteszitek majd, hogy öltök csak, mert a másiknak barna a haja, a
tiétek pedig szőke, vagy megfordítva! Nem mentitek-e fel az apát, ha
megöli a gyermekét újfent magasabb eszményekkel hitelesítve a gyilkosságot? (...) Saját fajtátok elöl bújtok meg a föld alá is, pincék mélyébe, s
még jó, amikor csak mástól féltek, mert lassan magatoktól is megijedtek!
Lassan magatok vagytok félő és megijesztő egyszemélyben! (...) Ti azt
mondjátok, hogy addig öltök, amíg mindenki boldog lesz, de aki közületek tartózkodik attól, hogy másokat megszomorítson, aki tartózkodik attól, hogy rosszat tegyen, azt megölitek és arcul köpitek! Évezredek óta
mondjátok minden tegnapotokra, hogy átkozott volt és boldogtalan,
ugyan ennyi ideje mondjátok minden mára, hogy most teszitek boldoggá
a földet, ugyan ennyi ideje mondjátok minden holnapról, hogy az lesz az
aranykor, mely eljövend – de mikor hagyjátok már békében felnevelni az
anyák gyermekeit?” Vagy hallgassuk a Parasztot, aki bizonyára a legkedvesebb Sántának, s aki ezredéves tapasztalatból tudja, hogy a nagy társadalmi változások után az új pápa vagy az új Husz János nevében előbb
építenek az új hitnek templomot, mint osztanak kenyeret a rászorulónak:
„Mert hamarabb épül újfajta templom és újra kastély, minthogy az én
vackom fölött a zsindelyt kicserélhessem, nemhogy tágasabbá tehessem.
Mert hamarabb került volna újfajta templom a régi helyére, ha már más1405

képpen kell imádni az Istent, semhogy az én gyerekemnek egy falattal is
több jutott volna. Mert hamarabb került volna arany teríték az új Isten
papjának, semhogy az én asszonyom jobb táplálékot adhasson a kölykeinek, vagy hogy maga többet ehessen, hogy aztán a magzatját erőben szülhesse meg! Hamarabb került volna új pap, hogy dézsmát, tízedet szedjen
rajtam, minthogy a kölyökre jobb rongy, melegebb öltözet kerüljön! Mert
császári vagy huszita – mindegy énnekem! És mindegy énnekem a fegyver is meg a zászló, amivel meghalni hajtanak, mindegy, mert csak az én
véremet veszi valahány, és haszna belőle énmagamnak soha nem kerül!”
Az áruló, az „elkötelezettség” regénye – ha minden szólamát jól halljuk –
felemelő vereséggel és rézignált győzelemmel végződik. A népi irodalom
és az erkölcsi kérdéseket elvontabban feszegető egzisztencializmus metszőpontján álló Sánta könyvében kettős választ ad. Az „elkötelezettséget”
– mutatis mutandis, de nem is olyan messze a sartre-i megfogalmazástól –
külső és belső okoknál fogva elkerülhetetlennek látja, s ha gondterhelten
és kétkedve, az újabb csalódásra is készen, de vállalja. Szíve szerint
azonban a négy „áruló” közül egyet mentene fel igazán: a magyar irodalom kisemmizett parasztjai közül az egyik legtiborcibbat, akinek panaszos
szavára éppen regénye megjelenésének napjaiban egy másik „áruló”, az
első felnőtt magyar film, Hernádi Gyula és Jancsó Miklós Szegénylegényeinek Gajdor Jánosa sóhajtott–sírt vissza: „hát kérem, muszáj ezt vállalni”.
Remekmű lenne–e tehát Az áruló, a maga műfajában a Szegénylegényekhez mérhető? Tehetségének leginkább megfelelő úton jár vajon most
Sánta? Egyiket sem hinnénk. Az áruló szükséges állomás a magyar irodalomban, szükséges kitérés Sánta pályáján; de hogy egyik korát, másik
csúcspontját elérje, csak addig időzzék itt, míg a morális tiltakozás energiái fűtik, a tisztánlátás igénye hajtja. Ne higgyen Sánta barátai lelkes
elismerő szavának sem: a bizonyára önállóan megtalált, megszenvedett
műfaj csak onnan nézve látszik merőben újnak, eredetinek; innen az ízlésváltozás buktatóit, gyengéit is jól mutatja. A kevéssé intellektuális magyar prózairodalomban Sánta megszenvedett a gondolatiságért; tapsoljunk is érte, de azt se tagadjuk, látni a verejtéket is. A drámai pillanatok, a
szenvedélyes tirádák, a reneszánsz színek, a nemesen archaizáló fordulatok, Katona József elemi erővel felszakadó nyelvének megtalálása mellett, mily fárasztó időnként az egyhangúság, a körülményes indítás, a mértani elrendezés, a pervitel, a tételesség. Az egyetemes igényű műben az
általános is egyedibb, s a gondolati regény legszebb teljesítménye, ha a
tétel, a tételek nem szónoklatból, hanem képből, hasonlatból, a mondatok
1406

rendjéből, az önkényesnek látszó és mégis szükségszerű burjánzásból, a
csendből, a sorok közül olvashatók ki. A Téli virágzás írójához visszatérni nyilván nem lehet, felesleges is lenne; az azóta felfedezett erkölcsi elvonatkoztatás mellé a szintézishez az újabb ihletet mégis ott kereshetné
talán Sánta.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Mindennapok lírája 462
Thinsz Géza: Asszonyáldó, Magyar Könyvkiadó, Stockholm, 1966, 72
lap.
Az „Asszonyáldó” Thinsz Géza harmadik verseskötete. Ilyenkorra szűnik
meg a költőnek indulók kedvezményes ifjúsági havibérlete. Már nem elég
az ígéret, be is kell váltani; ha nem is mindent (ígérete válogatja), legalább annyit, hogy bólinthassunk – igen, ez is egy szín, egy önálló hang.
Nem tartozom azok közé, akik hiszik, hogy a műgond megvált az eredetiség gondjaitól. Thinsz első verseskötete (Még mindig így, Stockholm,
1960) tele volt suta, fülsértően gyenge versekkel – azóta nagy szorgalommal és nyilván jelentős erőfeszítéssel megtanult gondosabban írni.
Amit ír, arról első látásra nem derül ki, hogy utánzat: meg van az, kérem,
írva. Más kérdés, hogy újraolvasásukkor ráébredünk a Thinsz–versek túlnyomó többségének eredendő bűnére, mélységes banalitásukra.
Meglehet, Thinsz a mindennapok líráját előbbrevalónak tartja a kozmikus, historiozófiai, vagy éppen társadalmi kérdésekkel birkózó költészetnél. Vagyis tudatosan vállalja, hogy csak örök témák mindennapi
megtestesülését verseli meg, megszokott dolgokat lényegit át, nemesít
meg, emel át a költészet „magasabb egébe”. Hiszen lehet az asszonyról, a
gyerekről, a televízióról, vagy akár a sarki fűszeresről is hiteles, sőt jó
verset írni, de rendkívül vájtfülű, kivételes formai felkészültségű és lélektani ráérzésű költőnek kell lenni ahhoz, hogy ez a produkció sikerüljön.
Thinsznek általában nem sikerül. Költői akar lenni, s úgy próbál írni,
ahogy a költők általában írnak, vagy írni szoktak, másszóval: költőien,
körülbelül úgy, ahogy a nyájas nagyközönség a költőiséget elképzeli. Valahogy így:
Napfény:
lábad közt megbokrosodva –
fejét veszti benned
a napfény.
Ebben a néhány sorban kizárólag álképek kerülnek bevetésre. A versíró úgy alkalmazza nyelvi beidegződéseit, hogy az versnek lássék. Méghozzá modern versnek. De nézzük csak meg közelebbről. „Napfény.”
Amely izgalomba jön női lábak között. Annak, hogy „megbokrosodva”
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csak átvitt értelme lehet, mert a lábak közt aligha ver bokrot a napfény, de
mivel csak átvitt értelme van, jelent, de nem láttat. Úgyszintén annak,
hogy „fejét veszti benned” nincs képszerű, csak elvont értelme – én legalább sohasem láttam a fény fejét. S miért éppen benned? Miért nem „rajtad”, „érted” vagy „miattad”? A napfény behatol a női testbe? Minden
esetleges. Álvers álképekből.
Van persze egy másik lehetőség – a versben vannak valóságos képek,
meg hasonlatok. Ilyenek, mint:
Ágaskodó kedvvel nézi az asszonyokat:
a város asszonnyá szűkül szemében –
asszonyokhoz igyekeznek a sugárutak,
asszonyt lélegeznek a mellékutcák. . .
(A kamasz)
Ezekre a képekre igazán nem mondhatjuk, hogy keresettek. Tudniillik,
annyira banálisak. És ilyen az „Asszonyáldó” legtöbb verse. Thinsz taktikai hibát követett el, amikor öt svéd versfordítását saját versei mellé helyezve közzétette ebben a kötetében – a svéd versek egy–egy sorából valósággal mellbevág az az igazi költőiség, ami véleményem szerint teljeséggel hiányzik Thinsz Géza újabb verseiből. Werner Aspenströmöt nem
ismerem, de két sorából látom, hogy költő. Thinsz három eddigi kötetéből
nem látom.
Ez nem jelenti azt, hogy más műfajban nem írhat jót. Vannak irodalmilag hasznosítható adottságai: az „Asszonyáldó” gyerekverseiben fel- feltünedeznek ötletek, játékos szócsavarások. Talán gyermekverseket kellene írnia. Vagy slágerszöveget – az lehet banális, s ugyanakkor a nagyközönségnek tetszőn „költői”. Thinsznek azonban jelenleg olyan problémái
vannak, min az, hogy „egyszer kellene már / egy rossz verset is írni!”
Kár, hogy ez a meggyőzően–rossz vers mindeddig nem sikerült
Thinsznek; ennél–lehetett–volna–rosszabb–is verseit az emigráns kritika a
reménydús kezdőnek kijáró elnézéssel kezelte és bíztató mosollyal halkan
megtapsolta. Ezzel, véleményem szerint, nem tett jó szolgálatot
Thinsznek, csak egyengette útját a rossz–ámde–mégis–közölhető versek
sokasága felé.
Az ízléses borítólap Buvári Gyula munkája, a verseskötet szedése pedig egy uppsalai nyomdász szakértelmét dicséri.
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KRÜZSELY JÓZSEF
Igehirdető az emigrációban 463
Trombitás Dezső: Itt és ma; Igehirdető az emigrációban; Los Angeles,
1966.
Nyugaton mintegy 300–350 magyar protestáns pap, teológiai tanár, egyházi foglalkozású ember él. Micsoda Isten–hadsereg lehetnénk tollal is a
magyar hadak élén, ha … ha a húsz esztendő alatt olvashattunk volna egy
„jó könyv” számba menő, maradandó értékű, átütő erejű magyar vallásos
munkát. A magyar református egyház két utolsó évtizede történetet is –
ha úgy tetszik: politikai szociográfiáját – Gombos Gyula, New Yorkban
élő világi író készítette el, nem mi, egyháziak. Nagy kár, hogy erről a jó
könyvről az egyházi sajtóban is oly keveset írtunk s köreinkben keveset
hoztuk szóba, pedig a szerző megállapításai annál meggyőzőbb igazsággá
válnak, minél jobban előrehaladunk az időben. Gombostól, a magyar kálvinizmusban felnőtt, eszmélkedő, őszinte, szakavatott és igaz író tollából
azonban azt a „történetet” is szerettem volna olvasni, amelyet hitünk szerint – és ez így van! – tinta, toll, papiros nélkül, Isten maga ír ma otthon
láthatatlanul a magyar lelkekbe. Nem olyannak szeretném látni a magyar
kálvinizmust, amilyen annak a politikoszociológiai képe, hanem annak,
amivé szeretnők, hogy legyen. Viszont, Gombos Gyulának igaza volt:
neki azt a képet kellett adnia a magyar kálvinizmusról, amelyet a könyvében megrajzolt. Remélem, megírja valaki – aki otthon jobban benneélt a
lelki dolgokban, mint mi itt kint – azt a másik „történelmet” is, Trombitás
Dezső Itt és ma című prédikáció–sorozata nem éppen az a könyv, amelyet
várunk. Az immár „hármaskönyvvé” bővült feladat második kötetének
viszont méltán tekinthetjük Gombos műve után a Trombitás Dezső könyvét, ö most újra megtörte ezt a várakozó, félelmes csendet. Beszédgyűjteménye vitathatatlanul új fény a nyugati magyar nyelvű protestáns egyházi irodalom csillagtalan egén. Trombitás a legnagyobbat próbálgatja: az
Ember–Krisztus élete meg–és–átélését és átéltetését az olvasóival. Krisztusi igehirdetőtől ez a legtöbb, amit akarhatni tőle.
Jólesik, hogy az író nem követi a szokásos papi fogást: nem alkalmaz
páthoszt ott, ahol úgy érzi, hogy nincs mondanivalója. A részletekben
mindenütt lehet valamit tanulni. Ha a keszegbérű papok zúgolódnak,
Trombitás így válaszol: Pál apostol vagyonleltára egy kopott ruha volt s
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néhány tekercs. – Akik amiatt aggódnak, hogy szoborbafaragásuk érdekében még nincs mögöttük „hősi” tett, Trombitás erre is válaszol:
Cziréneai Simon Jézusnak segített a keresztet vinni. E szerepe csak egy
félóráig tartott, későn is kapta, lehet – aztán sem tudni többet róla s – Isten érdekében – a félóra is elég volt, hogy a világ végezetéig emlegessék
a nevét. . .
A szerzőnek még nem ez az igazi „műve”, jobbat is alkothat. Ne
gondonljon azzal, hogy kevés az ideje; ne féljen, hogy nem lesz több „alkalma”. A stílus gyengeségét kár eltakarni tömítésekkel, túlzott stílus–
csiszolással! Tárgyaira ne rakjon fel minden lehetséges jelzőt: az olvasónak is van képzelete!
Ma Ausztriától Kaliforniáig csaknem minden magyar író „saját költségén” adja ki a műveit. Az „érdemesebb” és „sikeresebb” művek sem hoznak a szerzőnek anyagi hasznot. Ez kár. Kár, hogy író és közönség nem
talál egymásra. De, ha a szerző fizet, akkor parancsol is. Tükörpapír helyett jobb lett volna fapapíron, „népi kiadásban”, mint otthon szokás volt,
olcsón kiadni az ilyen természetű könyvet. Mert kevés az, hogy az író a
„szalon”-jában, a látogatók kezeügyébe kiteheti a könyvét; kevés az is,
hogy néhány tíz darabot szétküld tiszteletpéldányként s a többi – a magas
ár miatt a gyermekekre marad örökségül. Mert az Evangélium „örömét”
mi ingyen, kegyelemből kaptuk; igyekezzünk, olcsón, a szegényebbeknek
is, s a könyvet nem értékelő egyszerűbbeknek is megfizethető áron továbbadni.
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PAPP LÁSZLÓ
Csernus Tibor kiállítása New Yorkban 464
Csernus Tibor – aki ebben az évben tölti be negyvenedik életévét – a budapesti Szépművészeti Főiskolán tanult, ahol Bernáth Aurél növendéke
volt. 1951 és 1955 között minden évben résztvett a Képcsarnok nagy évi
seregszemléjén és több díjat nyert. Képein nagy technikai felkészültség
párosult iskolás fegyelmezettséggel. A hivatalos kritika, mint a fiatal festőgeneráció egyik legtöbbet ígérő tagját, elismeréssel fogadta, a munkájában nem kellett absztrakt elhajlástól tartani, minthogy kezdettől fogva
ábrázoló irányzatot követett. 1955-ben megnyert egy zártkörű pályázatot,
amelyet a Selypen épült új általános iskola előcsarnokának nagyméretű
faliképe megfestésére írtak ki. Az 1956 nyarán elkészült al secco új technikai megoldások, új látásmód ihletőjévé vált. A tájrészletek a háttérből a
kép cselekvő szereplőivé léptek elő, egyenlő rangot nyerve az emberi
alakokkal. A tárna salakhányója, póznák, géptornyok, kábelek a játszó
gyerekekkel egybeolvadva–szétválva alkotják a kép egészét, teljes mondanivalóját.
1957–58–ban másfél évet Párizsban töltött. Élményeit főleg hazatérté
után dolgozta fel. Munkáin ettől fogva egyre több szürrealista hatás érződik és ezzel párhuzamosan egyre kevesebb hivatalos elismerésben részesül. Kiállítási lehetősége úgyszólván megszűnik, főleg könyvillusztrációkkal tartja fenn magát. A nehézségekből azonban új erőt merített. Olyan
új megoldásokat dolgozott ki grafikai munkáiban, amelyek festészetének
fejlődését is előmozdították. Cyrano „Holdbéli utazás” című könyvének
illusztrációitól egyenes út vezetett monotypiáihoz, amelyek fényképi elemeket ötvöznek festés, levonás, marás módszereivel, és szerkesztési rendszerét a collage irányában bővítették ki.
Képein elsősorban két jellegzetesség ötlik a szemünkbe. Tematikájában egyre több az intellektuális és kritikai elem, míg kompozíciójában a
zsúfolt, sűrűsödő–ritkuló térkitöltés, erős, gyakran meghökkentő színkezeléssel párosulva második jelentést kölcsönöz mondanivalójának, önálló
nyelvezete, mondhatnánk, önálló világegyeteme jön létre. Amikor áttöri a
közvetlenül érzékelhető felületet, egy feszült, de elragadó költőiséggel
ismerkedhetünk meg, szenvedően emberi tartalommal telítve.
Szerkesztése, képei gazdagsága, víziói, szimbolikája, elsősorban Juhász Ferencet idézik, míg intellektuális izzása, mindennek végére járó
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következetes, kísérletező hajlama, lehetetlent nem ismerő technikai felkészültsége, pesszimizmusba hajló emberábrázolása Weöressel hozza kapcsolatba. Éles társadalombírálata ugyanolyan erővel sújt, mint Weöresé:
„Ne hagyd, hogy hamis úttal, hamis léptekkel becsapjanak. / Most nincs
más, csak hamis út, hamis–lépés.”
A párizsi Lambert Galéria 1964-ben egyszemélyes bemutatóra hívta
meg. Csernus csak nagy nehézségek után kapta meg az engedélyt a meghívás elfogadására és hat nagyméretű vászon kiszállítására. A kiállítás
elismerő fogadtatása, a kritika kedvező véleménye több francia és olasz
meghívást eredményezett. Ezeknek a bemutatóknak a révén helyet kapott
az európai fiatal festőgeneráció élvonalában. Az „Exhibition Figuration
Narrative” (1965) kiállítóinak névsora olyan, mint a korszerű nem–
absztrakt festészet Who's Who–ja.
Nehezen teremti meg a párizsi tartózkodásának minimális élet és munkafeltételeit. A francia kormány elismerését egy műterem kiutalása jelzi a
Cité des Arts-ban. A magyar kormány elismerése azonban várat magára.
Útlevelének meghosszabbítását a két év lejárta után megtagadták. Sok
lelki tusa és gyötrődés után 1966 tavaszán Csernus Tibor úgy határozott,
hogy érvényes magyar útlevél nélkül, továbbra is Párizsban marad. Úgy
érzi, fejlődésének egy időre még szüksége van arra az élményre, amelyet
Párizs biztosít neki. Kötelezettségei vannak további kiállításokra. A francia kormány kitüntető, mintegy ösztöndíjszerű műteremajánlatát nem
utasíthatja vissza. Lázas tempóban fest, szinte újrateremti egész korábbi
művészetét. Kapcsolatai szövődnek, munkái elismerése, megbecsülése
növekszik. így jutottak el művei Amerikába.
Az Egyesült Államokban, különösen New Yorkban, számos kiváló,
ismert magyar származású festőművész él. A magyar festészetet azonban
a közönség nemigen ismeri. Kelet–Európából a lengyel és a jugoszláv
művészet magasszínvonalú, reprezentatív bemutatásban részesült az
utóbbi években. Voltak törekvések arra is, hogy a mai magyar művészetet
is bemutassák, de ezek a próbálkozások sorra kudarcot vallottak. A legutóbbi próbálkozás a New School művészeti osztályának vezetője, Mocsányi Pál nevéhez fűződik. Két évig dolgozott, hogy a huszadik század
magyar festészetének összefoglaló bemutatóját megszervezze. Többszöri
magyarországi út, az anyag kiválogatása, a részletek megbeszélése után a
hivatalos magyar szervek a közreműködést és a képek kiküldését indokolás nélkül lemondták. Csernus a „Város” című képpel szerepelt volna
ezen a kiállításon.
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A New York–i Csernus–kiállításon a látogatók meggyőződhettek arról,
hogy nem exotikus jövevénnyel van dolguk, hanem olyan festővel, aki
ugyanazt a nyelvet beszéli, mint a kor problémáinak amerikai ábrázolói,
Ben Shantól Rauschenbergig. Az intellektuális tartalomnak a szín és forma fölé való emelése, az intenzív ábrázolóerő, amely gyakran már a téma
kötöttségeitől is megszabadul, a mondanivalóját alászövő társadalombírálat érthetővé teszi hazája határain túl is. Jóllehet ennek az elbeszélő festészetnek a megértése nem könnyű, a New York-i közönség elég felkészült
ahhoz, hogy értse és értékeit felismerje. Segíti ebben az is, hogy Csernus
szellemi rokonait külföldön nem a francia vagy a német, hanem az amerikai festők között lehet megtalálni.
A New York-ban bemutatott anyag két részből áll. Olajfestmények és
monotypiák. Ez utóbbiak a legfrissebb grafikai termésből valók. A festmények az előző művek folytatásai, de a kompozíciós leegyszerűsödés
fokozatos formai lehiggadáshoz vezet. Az elidegenedés, a tárgyak
uralomrajutása az ember felett, visszatérő, mintegy központi mondanivalójává vált. Az elemek irracionális, víziós kiemelkedése során egy–egy
tárgy a valóságosnál valósabb jelentőségre tesz szert. Gyakran az emberi
alakot is tárgyként kezeli, az eltömegesedés problémájára keres megoldást. Többhelyütt a háborús emlékek víziói térnek vissza. A vasárnapi
kirándulók csoportja hirtelen fogolytáborrá válik, vagy a sportrepülő bemutatót nézők árnyékából géppuska csöve mered felénk. A minduntalan
visszatérő repülőgép egyetlen szimbólummá sűríti a száguldó kor lényegét.
A mai magyar élet fonákságai közé tartozik, hogy Csernus Tibornak,
akire a legfiatalabb magyar festőgeneráció már példáért, útmutatásért tekint fel, akinek Moszkvától Clevelandig számos múzeumban és lakásban
függenek képei, előbb volt gyűjteményes kiállítása New Yorkban, mint
Budapesten.
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HANÁK TIBOR
Élmény és forma 465
Barta János: Élmény és forma; esztétikai tanulmányok; Magvető, Budapest 1965, 257 lap.
Barta János irodalomtörténésznek, a debreceni egyetem tanárának új
könyve is jelentős bizonysága annak, hogy a filozófiai tudományok közül
nálunk leginkább az esztétika próbálja betölteni azt a szerepet, amely a
francia irodalomban és társadalmi életben az egész filozófiát megilleti.
Csak próbálja, mert azt a világnézeti hőfokot és széles társadalmi sodrást
természetéből kifolyólag nem tudja elérni, amit a filozófia egészének életformáló képességei biztosítanak a francia irodalomnak. Nem szükséges a
magyarság gondolkozási stílusához, a „nemzeti jellemhez” és hasonló,
előítéleteket tápláló képletekhez nyúlnunk, mikor a magyar irodalom filozófiai immunitását és egyben meddőségét megemlítjük, elég a tényt leszögezni, hogy nálunk az írókat és olvasóközönséget nem hozzák úgy
lázba a bölcseleti kérdések, mint a franciákat, viseljenek bár rizsporos
parókát vagy fekete pulóverre hulló Loreley–frizurát. A magyar irodalom
és művészet életében legelébb a kritikából, műhelybeszélgetésekből, ars
poeticákból nőnek ki azok az elméleti kérdések, melyek megragadják az
alkotók és műélvezők érdeklődését. Az esztétika problémái társadalmi
rezonanciát keltenek, vitákat és a szellemi élet számára egyéb jótékony
izgalmakat indítanak el.
A mai magyarországi marxista–leninista ideológia dogmáiból is leghamarabb az esztétika vágta ki magát. Ez részben Lukács György hatásának köszönhető. Barta János könyve is azt tanúsítja, hogy az esztétika a
marxista ideológia viszonylag legmozgékonyabb, némi kísérletező szabadságot megengedő és ezért a legnagyobb társadalmi vonzást gyakorló
része. Ezen a területen büntetlenül keletkezhettek a hivatalos állásponttól
bizonyos mértékig eltérő vélemények, különböző irányzatok, annál is
inkább, mert a hivatalos álláspontról kitudódott, hogy megfoghatatlan,
kidolgozatlan, hogy számtalan értelmezési lehetőséget rejt magában. A
marxista–leninista ideológusok taktikai módszereinek ismeretében szinte
természetes, hogy a különböző esztétikai irányzatok létrejötte nem jelenti
a dogmák feladását, hanem csak tartalmuk módosításának, esetleg kicserélésének megkísérlését. A formai nyűg megmaradt, a kategóriák és téte465

Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 1. számában.
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lek érvényének elismerése továbbra is kötelező: égiszük alatt és nevükben
hirdetik a régi és új gondolatokat egyaránt. Barta János pl. több helyen
áttöri a szokványos marxista fogalmazásokat, de a visszatükrözés és a
lenini ismeretelmélet egyéb dogmái nevében töri át. Az elmúlt másfél
évtizedben az esztétikai dogmák hivatalos értelmén többen is túljutottak,
de magukon a dogmákon csak igen kevesen. Ezek közé a kevesek közé
tartozik Füst Milán, ki esztétikai művében messzejáró szemekkel ment el
a marxizmus elméletei mellett, és Szili József, ki a „Kritika”-ban közölt
egyik cikkében (Távlatok és feltételek, 1963. december) kétségbevonta a
realizmus egyeduralmának jogosságát a marxizmuson belül és tagadta,
hogy a realizmus–antirealizmus ellentéte korunk művészeti fejlődésének
fő tartalma.
Barta János esztétikai tanulmánygyűjteménye nem kiépített koncepcióval töri át a realizmus hagyományos marxista–leninista értelmezését,
hanem csak hozzászólásokkal, egy–egy szálon végigfutó gondolatkísérlettel, töredékes, de mindig telibe találó megjegyzésekkel. Az elméleti apparátust csaknem teljesen mellőzi; a tudákosságnál többre becsüli a józan
ész cicomátlanságát, a szakkifejezésekbe bújtatott elvontságoknál a világos példákat.
Joggal merülhet fel ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy vajon nem meddő vállalkozás-e Lukács György hatalmas esztétikai alapvetése, „Az esztétikum sajátossága” két vaskos kötetének megjelenése után nekifutásokból álló tanulmányokkal előállni. – Nem. Először azért, mert Lukács
György műve is töredék, bár nagy töredéke az általa tervezett átfogó esztétikának; másodszor pedig Barta János rövid lélegzetű tanulmányai nem
ugyanazt mondják, mint Lukács könyve. Mindketten a realizmussal és a
realizmusért vannak, de egy színben lobogó zászlaikkal más és más helyen tűzik ki elméletük értelmének határát. Lukács leszűrt látásmóddal,
filozofikus és történelmi messzeségből indul el, Barta a közvetlen művészi élményből, üdítő félbemaradásokkal és – marxista példákhoz mérten –
mozgékony elfogulatlansággal.
Könyve mindössze hét tanulmány, melyek nagyobb része először a
debreceni „Alföld”-ben jelent meg, abban az Alföldben, melyet pár évvel
ezelőtt a pécsi „Jelenkor”–ral együtt a központi pártideológusok elhajlással vádoltak. A hét írás közül öt az esztétikai realizmus elméleti problémájával foglalkozik; kettő, „A romantika mint esztétikai probléma” és a
modern drámáról szóló fejtegetés „Ibsentől Brechtig” címmel nem tartozik a felvetett elméleti kérdések közvetlen köréhez, de hozzásegít a rea-
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lizmus fogalmának történeti tisztázásához, ami – mint majd látni fogjuk –
egyik igen fontos kelléke Barta János koncepciójának.
Az „Élmény és forma” tanulmányaiban három visszatérő problémakör
bontakozik ki, melyek mindegyike a realizmus lényegébe vág: az egyik a
valóság, a másik a visszatükrözés fogalma, a harmadik pedig a történetiség problémája, mely természetszerűleg alapjaiban érinti a nevezett két
fogalmat is.
A realizmus a lenini ismeretelmélet szóhasználata szerint azt jelenti,
hogy az anyag az emberi tudattal szemben elsődleges; a tudat az anyag
visszatükröződése. A művészet, mint egyik tudatforma, szintén nem más,
mint az anyagi világ egyfajta visszatükröződése – fűzik hozzá a lenini
ismeretelméletet alapul vevő esztétikák. Az anyagi világ hallgatólagos
fogalmi és terminológiai csúsztatással már Leninnél azonosult a tudaton
kívüli világgal, a külső valósággal. Ezt a tudatkívüli valóságot kell a maga
módján a tudománynak, irodalomnak és művészetnek visszatükröznie.
A külvilág fogalma azonban sem ismeretelméleti, sem esztétikai szempontból nem problémátlan. Hogy mi a külvilág, csak a belvilághoz viszonyítva tudom megmondani, és mindig csak a tudat által kiválasztott és
átszűrt értesüléseim vannak róla. A külső valóság eszerint komplex jelenség, melyben valamiképp benne szerepel a megismerő alany. Ez a felismerés ott vibrál a magyar filozófusoknak az anyag fogalma körül évek óta
zajló ismeretelméleti vitáiban is. Esztétikai szempontból pedig azért problematikus a külső valóság fogalma, mert az irodalmi és művészeti alkotásokban a külső valóságnak alárendelt szerepe van. Még a valóságábrázolásra törekvő írók műveivel kapcsolatban is hiábavaló lenne kutatni, hogy
mi felel meg a külső valóságban annak, amit leírnak, ábrázolnak. De akkor mit mondjunk a kifejező művészetek „valóságáról”? ! Vajon a tánc, a
zene, a lírai költészet a külső világot tükrözi?
Barta János az érintett problémák tudatában megkísérli kitágítani a realizmus esztétikai valóságfogalmát. A lenini ismeretelmélet alapján ez
mindaddig nem sokat ad hozzá a meglevő kérdéshalmazhoz, míg törekvése a világkép kiszélesítésére, a társadalmi valóság részletezésére vonatkozik. Döntően újat azzal hoz, hogy az eddig külső valóságként kezelt fogalomba, tehát az emberi tudaton kívüli világgal egyértelmű valóságfogalomba felveszi a belső világot, a tudatot is. Egyik könyvismertetésemben
(Szigeti József: Bevezetés a marxista–leninista esztétikába, Budapest
1964. v. ö. Ú. L. VIII. évf. 1. sz. 90. lap) az „Alföld” alapján már idéztem
a szerző idevonatkozó megállapítását, melybe nyomdai elírás folytán súlyos értelemzavaró hiba csúszott: a „legszubjektívebb” szó helyére „leg1417

objektívebb” került. Ezért most mégegyszer leírom Barta János idevonatkozó mondatát: „Maga a tudat is valóság; az ember belső világa: élményei, érzelmei, még a legszubjektívebbek is; valóság az álom, az ábránd, a
hiedelem is, csak eszünkkel a maga helyére kell tennünk”, (10.) Ezek a
sorok 1960–ban jelentek meg először. Barta tehát Roger Garaudy előtt
fogalmazta meg a „párttalan realizmus” kibővített valóságfogalmát. Hogy
ezt valóban elvi jelentőségű fogalmi tágításnak érezték marxista körökben, az a „Magyar Filozófiai Szemle” egyik számából (1961/4.) is látható,
hol Bartát antirealista hajlamokkal vádolták: „Végső soron ugyanis a felé
tendál megállapítása – olvassuk itt –, hogy a művészetnek nem a társadalom életét, társadalmunk mai viszonyaiban meglevő reális problémákat,
hanem az alkotót kell tükröznie, annak élményeit, érzelmeit, az alkotó
által közvetített és megszűrt valóságot.”
A valóság fogalmának kiterjesztése a tudatra magával hozza a realizmus másik alapfogalma, a visszatükrözés lényegbevágó értelemmódosításának szükségességét is. Ha valóság a tudat is, akkor a tükrözés nyilvánvalóan nem tarthatja meg azt az értelmet, mely a külvilág és a tudat közötti viszonyra vonatkozik. A tükrözés ennek megfelelően Bartánál két
ágra bomlik: ábrázolásra és kifejezésre, Ábrázoláson a tulajdonképpeni
művészi tükrözést érti, kifejezésen pedig az ellentétes irányú műveletet: a
belső élmények, érzelmek, látomások kivetítését. A megkülönböztetésről
Barta János jól tudja, hogy nem új. Új viszont, hogy ezt összeegyeztethetőnek véli a tükrözés–realizmussal. A realizmus nevében nem–realista
felfogást ad. Ezért mondtuk a bevezetőben, hogy a mai marxista elméleti
irodalomban formai dogmatizmus észlelhető: a jelentések, a tartalmak, a
fogalmak és tételek értelme megváltozik, de maguk a fogalmak és tételek,
mint keretek, formák, megmaradnak.
Barta János realizmusa „paradox realizmus”, vagyis nemcsak realizmus. Ez a megjegyzés természetesen nem jelenti azt, hogy Barta továbblépését nem tartjuk indokoltnak. A tükrözéshez óhatatlanul „mechanikus”
értelem tapad, mely nem számol az alkotó belső világának autonóm teremtményeivel és elhomályosítja aktivitásának szerepét. Barta megkísérli
az író és művészegyéniség esztétikai jogait kivívni, a tudatot a megillető
helyre tenni. Az alkotó „nem puszta reaktív eolhárfa” – írja (a 43. lapon),
hanem spontán, produktív erő; más szóval: nem csupán tükrözi a valóságot, hanem annak elemeit olykor önmaga kifejezésére használja. Ez a
felfogása határozottan szembeszáll az irodalom és művészet ismeret–
jellegéről vallott marxista nézetekkel: „Vajon mindaz, amit a művészetnek köszönhetek: életem bővülése, egyéniségem gazdagodása, érzelmi
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világom kibontakozása, az ízlésem fejlődése és eszméim tisztulása –
mindez egyszerűen csak 'ismeret', illetve ismeretszerzés?” (54–55. 1.)
Kérdése a művészet hatására vonatkozik, de főképp a kifejező funkcióról
írt tanulmányából látható, hogy hasonlóképp az alkotást sem tekinti pusztán ismeretközlésnek, illetőleg ismeretfeldolgozásnak.
A valóság és visszatükrözés fogalmának kitágítása kiszélesíti és ezzel
megmásítja a realizmus hagyományos marxista–leninista értelmét. Annak
ellenére, hogy Barta igyekezete arra irányul, hogy ezt a változást a tükrözés–realizmus nevében és vele összhangban vigye keresztül, realizmuskoncepciója valójában túljut a lenini visszatükrözés–elméleten és a realizmus új fokához érkezik. Míg Lenin ismeretelmélete és a lenini nyomokat követő esztétikák arra a meggyőződésre építenek, hogy a műalkotás a
valóság tükörképe, Barta ezen a – mondjuk ki nyugodtan – naiv stádiumon túljutva az eredet realizmusát fogalmazza meg, vagyis csak ahhoz
ragaszkodik, hogy a tudatformák, köztük a művészet is, végső fokon a
valóságból erednek. Szorosan összefügg ezzel a marxista–leninista filozófia materializmusának mindjobban kibontakozó kettős értelme: az egyik
felfogás szerint a materializmus azt jelenti, hogy egyedül az anyag létezik, vagyis minden – a tudat is – anyagi természetű. Ezt a nézetet, mivel a
valóság lényegére vonatkozik, a „lényeg materializmusának” nevezhetjük. A másik felfogás szerint nem minden – a tudat sem – anyagi természetű, hanem csak anyagi eredetű. Ez a felfogás az „eredet materializmusa”. Hogy Bartánál ez a kettősség nem lép elő ilyen világosan, csak azért
van, mert az eredet materializmusát és realizmusát is visszatükrözésnek
nevezi. Erre valójában nem lenne joga. Mert bár igaz, hogy a visszatükrözésnél is a valóságból ered a kép, de viszont nem minden eredet (helyesebben eredés, származás) visszatükrözés. Az aranymálinkó madár, de
azért senkinek sem jut eszébe minden madarat aranymálinkónak nevezni.
A valóság és visszatükrözés fogalmának kibővítéséhez járul az a kérdéscsoport, melyet a történetiség problémakörének neveztünk. Barta János ennek tárgyalásával a befelé, a tudat felé kitágított fogalmakat az időbeliség szempontjával még elasztikusabbá teszi. Szerinte a valóság és
valóságábrázolás egyaránt történelmi kategória. Hogy mi a valóság és mi
a hiteles ábrázolás, arra nem lehet egyszer s mindenkorra érvényes választ
adni: „amit egy kor objektívnek érez, arról a következő kiderítheti, hogy
hamis. A korok és társadalmi formák valóságtudata változó”. (136.) A
valóság az, amit a társadalom a saját valóságigénye és valóságtudata alapján annak tekint. „A mítoszok korában mást tartottak az emberek valóságnak, mint mi … az atomfizika korában” (121.). A valóság–fogalom
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történelmi relativizálása magával hozza a realista művek mibenlétének és
a realizmus értelmének viszonylagossá tételét is. A realista mű és a realizmus eszerint mást jelentett a tizenkilencedik században, mint a huszadikban. Barta ezt egy–egy megjegyzésében elfogadja, pl. a drámáról írt
tanulmányának befejező soraiban, hol a modern színház fantáziakellékeiről és más irreális elemeiről elismeri, hogy velük is ki lehet fejezni „a
valóságot és az élet igazságát” (257.). Historizmusra emlékeztető realizmus–felfogásával, „historista realizmusával” kettős lehetőség nyílik arra,
hogy akár a romantikus műveket vagy a misztériumjátékokat is valóságábrázoló műveknek fogja fel. Az egyik lehetőség, hogy az illető korszak
valóságérzéke alapján realistának minősítjük azokat a műveket, melyeket
a későbbi idők megváltozott valóságérzéke valótlannak, fantasztikumnak,
mesének tekintett; vagyis a mítoszokat, legendákat realistának mondhatjuk, mert valaha reális történeteknek fogták fel őket. A másik lehetőség
pedig, hogy a korábban valótlannak tekintett elbeszéléseket a mai valóságtudatunk alapján a valósággal egybehangzónak érzünk. így hangolódott át pl. Kafka műveinek értékelése a valószerűtlenből a valóságosba a
huszadik század történelmi rettenéseinek hatására.
Ily módon Barta János koncepciója számára lehetővé válik a realizmust, bár relatív értelemben, de az egész irodalom- és művészettörténetre
kiterjeszteni, állandóan változó, de mindig meglévő jelenségnek felfogni.
Más kérdés, hogy az így kiszélesített, konstans irodalmi és művészeti
vonássá tett realizmus–fogalommal sokra menne–e az irodalomtörténet és
esztétika. Mintha Barta János maga is megrettenne ettől az általánossá
tett, teljesen nyitott realizmus–felfogástól és a velejáró esztétikai relativizmustól. Annak ellenére, hogy a realizmust viszonylagos értelmű, maradandó művészeti adottságnak és törekvésnek fogja fel, tanulmányának
több helyén a realizmust mégis irányzatnak vagy áramlatnak mondja,
melynek központi időtere a tizenkilencedik század volt. Példáinak túlnyomó részét ennek a korszaknak az irodalmából veszi és (pl. a 174. lapon) a „realizmus korának emberéről beszél. A könyv fülszövege szerint
Barta a romantikát es a modem irodalmat a realizmus előtti, illetőleg utáni
korszaknak tekinti, ami azt jelenti, hogy a realizmus mint irodalmi irány
történelmi jelenség volt: keletkezett és elmúlt.
Ilyen és hasonló tisztázatlan kérdések, feszültségek hozzájárulnak a
könyv polémikus hatásának növeléséhez. Fő érdeme a problémakeresés,
nem pedig az elméleti tisztázás. A szerző egy jövendő vagy lehetséges
esztétika néhány előzettételét fogalmazta meg, melynek már most látható
legfőbb felismerése, hogy a leninista ismeretelmélet túl szűk az esztétikai
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jelenségek megragadásához, és legalapvetőbb kérdésé, hogy vajon ez a
kitáguló realista esztétika nem lesz-e még mindig szűk? Vajon a valóságelemek monomániás keresése nem tereli-e mellékvágányra a sajátosan
művészi fenomének megértésére hivatott esztétikát? A realizmust végső
soron az alkotások valósággal való kapcsolatai érdeklik, – s vajon ezen a
végső soron nem válik–e a realizmus művészetidegen szempontok áldozatává? Miért kellene a művészetet és irodalmat a különben is problematikus „valósághoz” mérni? Miért lenne rang és fölény az alkotónak, ha
műve a valóság cégérét viseli, miért lenne vétkes vagy férc a mű, ha túllendül azon, ami valós? Más szóval: ha Barta János, Roger Garaudy,
Ernst Fischer és más marxista–leninista gondolkodók nem érdektelen
kísérletei sikerrel tisztáznák a valóság és a tükrözés fogalmát, továbbra is
kétséges maradna, hogy elsősorban a modern irodalmat és művészetet
meg lehet–e közelíteni ezzel a tisztázott realizmussal.
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BECZNER TAMÁS
A válság költészete 466
Szécsi Margit: A trombitákat összesöprik; Magvető, 1965.
Napok óta egy négysorost dünnyögök magamban. Egy hang mondja bennem gyengéden:
Csak meg ne halj, csak meg ne haljak
csak el ne vássunk túlkorán,
arany sarkantyúk a világon,
az isten vágtató lován.
És én utánamondom, a költő után. „Csak meg ne halj, csak meg ne haljak, csak el ne vássunk túlkorán.” S egyszerre világosan érzem, hogy az
önmagunkért való aggódásnak ez az egyszerű két sora mennyire a legfontosabbra figyelmeztet. Csak el ne vássunk túlkorán. Mert végül is meghalsz, és meghalok. Végül is elvásunk. A szellem embere, aki őrzi valamilyen magatartás illúzióját, abban reménykedik csak, hogy ne túlkorán.
Hiszen, amíg el nem vásott, addig mondhat valami el nem kopottat, meg
nem hamisítottat.
A magatartás, amelyet Szécsi Margit kialakított és őriz, rokonszenves.
Noha – ma –, nem túlságosan népszerű. Szécsi Margit költészete ugyanis
nem „közérdekű” költészet. Nem is „intellektuális” költészet. Egyszerűen
csak költészet. Igazat megvallva, nekem mindig gyanús, amikor valamilyen meghatározó jelzőt biggyesztenek ehhez a szóhoz. Legalább annyira
sematizáló ugyanis, mint amikor leíró, családi vagy vallásos vagy
mittudomén milyen árnyalatokat különböztetnek meg egy költői termésben. Hiszen a gondolatoknak, érzéseknek, hangulatoknak és megállapításoknak széttéphetetlen egybeötvöződése éppen az, ami harmonikussá,
egységessé teszi egy költő művét. Gazdagabb annál, semhogy ilyen vagy
olyan lenne. így végső soron a kritikusok és olvasók mindig csupán
egyetlen megállapításra szorítkozhatnak. Tudniillik arra, hogy jó vagy
rossz költő a szerző.
A magatartást említettem. Maga a kiadó is mentegetődzve említi a kötethez mellékelt félhivatalos könyvjelzőn, hogy Szécsi Margit költészete
mély emberi válságot tükröz. De a kiadó bízik benne, sejteti a szöveg,
hogy a válság a hazai előírásoknak megfelelően rövidesen megoldódik.
Hivatkozik is egy versre, mely a költők társadalmi elhivatottságára céloz.
466
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Ez az emberi válság, amelyet én, kissé kibővítve a kifejezést: természetes
emberi válságnak neveznék, kétségtelenül alaphangja a kötetnek. De
semmiképp sem szorul mentegetésre. Egy–két nagyon kivételes helyzetű,
alkatú költőt kivéve ugyanis melyiké nem tükröz emberi válságot? Benjámin László költészete is mély emberi válságot tükröz és Juhász Ferencé
is. De nem kívánok aktuális célzásokat tenni, ezért másképp folytatom a
sort. József Attila költészete mély emberi válságot tükröz. Vörösmarty
Mihály költészete mély emberi válságot tükröz. Balassi Bálint költészete
mély emberi válságot tükröz. A költők, a művészek és az emberek javarésze fogékony a kiábrándult fájdalomra és hajlamos az emberi válságokra.
Ezt tagadni, titkolni, szégyellni, tiltani legfeljebb egy lelkiismeretlen
művészetpolitika lelkiismeretfurdalásaira vall rá. Tudniillik ez a művészetpolitika nagyon is jól tudja: okkal kerülnek legjobb költő fiai kiábrándult, mély emberi válságokba, tudja, s szeretné ezt a kínos szembesítést, a
nyomasztó vallomást elkerülni. Ráadásul, a tények azt mutatják, hogy
rendszerint a tehetségesebbje, a kitűnőbbje kerül ilyen emberi állapotba.
A művészetpolitika kénytelen megelégedni a hígabbak életörömével és
pirospozsgás költészetével.
Ha szembesítjük a világot Szécsi Margit költői vallomásával, nem támadnak senki számára kínos pillanatok. Gyengéd kifejezésmódja, képeinek áttételes világa már inkább csak egy folyamat eredményéről vallanak,
mintsem magát a folyamatot tükröznék. Szavainak nincs immár napi vonatkozású aktualitása. Értelmezésük sem elsődleges. Megfogalmazásai
megbocsátóak és mértéktartóak. Nincs igénye arra, hogy maga magának ő
szolgáltasson igazságot. Élete mindennapjai, jelene is, az emlékek ragyogó töménységével, sűrítettségével telítettek. Tudja magáról, hogy valamiből végérvényesen kimaradt, de azt is érzi, hogy ezzel sikerült valamit
belül megőriznie. „Tisztább attól vagyok, amitől egyre szegényebb” –
írja.
Isten kő csillagai vernek
barátaim egyre hiúbbak,
féltékeny nőcskék macerálnak,
rajongóim kimúlnak,
kezemből a munkát kivették,
— megállok egyenesen,
testem vizsgálom: nehogy halálom.
gyatra közlátvány legyen.
Dehát olyan szégyen szegényen érkezni
a halál csúcsaira?
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Íme kiszállok vélt érdekeimből,
rajtam időtlen ruha …
Még izomszíjjas, barna lábaim,
elvisznek egy darabig,
de már addig e sok bokrú tüdő
csak tűzzel táplálkozik,
csak világossággal ez a kőszem,
a szív csak énekkel él.
Szaglászó kutya nem leszek
gazdagok vermeinél…
Megkaptam ami kellett,
hadd legyek most már szabad,
hadd ünnepeljem nyíltan
rámtörő bukásomat.
Tisztább attól vagyok
amitől egyre szegényebb .. .
Egy költő, aki reménytelen néha, aki keserű. Aki sokszor tehetetlenül
áll, mert tudja, hogy megmentette őt az idő valamire, de nem tudja mire.
Akin a létezés kérge, akiben megnehezül a lélek. Aki sokszor ivott nehéz
sört, hogy elfeledje a tülekedők mosolyát. Akinek a kockázat volt a fényűzése. Aki fél a haláltól, de ugyanúgy fél attól is, hogy korán elvásik. Aki
nem akar föláldozni semmit magából, a belső sugárzásból, az emberre
kötelező világosságból s aki nem törődik mással csak azzal, hogy tiszta
maradhasson, azt a költőt bizony nem kellene mentegetni, mély emberi
válsága miatt. Ez a szempont a műalkotás világán kívül áll. Azt a költőt
egyetlen valamitől kell csak féltenünk. Attól, hogy pózzá válik magatartása. Attól, hogy hamisan fellengzős versekben ad számot belső küzdelmeiről. Ez a veszély azonban, kötetének tanúsága szerint nem fenyegeti Szécsi Margitot. Még csak a feloldódás, a válságból való menekülés útját sem
szükséges latolgatnunk. Csak akkor volna ugyanis ez az állapot tarthatatlan, ha a mű, amelyet kezünkbe ad, diszharmonikus lenne. Úgy látszik
azonban a harmónia–diszharmónia nem optimizmus–pesszimizmus kérdése. S a teljesebb érzelmi kibontakozás sem abban az irányban történik,
amint azt a jóindulatú könyvjelző szöveg sugallja. Igaz, a költő, „Látható
ember” című versében maga kéri, hogy ne tagadják meg tőle a nevelés
jogát. Most már csak az a kérdés, hogyan értelmezi ő a nevelést. Mondottam, hogy Szécsi szavait, sajátos kifejezésmódja következtében nem szabad elsődleges értelmében felfognunk. Amikor azt írja, hogy „Hol vagy
isteni kísérlet, szabadság álma, nomád élet. . .” akkor egy szubjektíven is
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értelmezett szabadságról beszél. S ki tudja, hova jutnánk, ha értelmezni
kezdenénk a vers folytatását: „Embernek lónak szárnya, hol? Ma már a
lélek se kóborol.” De hát az igazi vers mindenki számára másfajta beleérzést sugall. Én a Szécsi Margit megpendítette költői hivatás, nevelés tartalmát abban vélem megtalálni, hogy az emlékezés, a szerelem és a szomorúság pillanatainak igazi emberi tartalmát sokak számára megközelíthetővé teszi. Maradandóvá költi. Mi ez, ha nem nevelés. Van, aki az olcsó
festett viaszvirágokban is kedvét leli. Ezeket meg kell tanítani, milyen
olcsó szépségeket kedvel. Szécsi verseiben az emberi öröm feledhetetlenül mély pillanatai villannak fel. Egy este emléke, egy éjszakáé, amely a
gyantás deszkáktól illatozott, s amikor tudta, hogy nem halhat meg. Gyerekkorának tündöklő töltése, kutyaszemű kamilláival, fehéren izzó köveivel, a derékig érő ezüst gazzal és síneivel, ahol sokáig állt kőfehéren a
boldogságtól, boldogan és közönyösen. A Dunapart, ahol sötét kabátban
mendegélnek a hűsebb vérű vének s ahol a költő elhatározza, hogy hozzájuk fog öregedni, ha már nem tud majd verekedni. Ezekre bizony érdemes
lett volna hivatkozni azon a bizonyos könyvjelzőn is. Nem, mint a válságot ellensúlyozó életörömre, hanem úgy, hogy egy olyan költészet is,
amely az embert a belső figyelésre, kibontakozásra neveli.
A kötet nem hibátlan. Egyik ciklusa, amelybe lélegzetüket és mondandójukat tekintve úgynevezett nagy verseket gyűjtött egybe a költő, gyenge. Ugyanakkor neki magának is van egy gyenge, sebezhető pontja. Szívesen és sokszor idézi a halált, ám súlytalanul. Az elmúlás, úgylátszik,
még nem olyan kegyetlen élmény neki, mint az élet. Vagy ez nem is élmény kérdése? A költő dolga, ö küzd meg a kifejezés és a mondandó maradandóságáért. ö fogja legjobban tudni, hogyan jut el oda, amiről még
nem tudhatjuk, hogy csúcs vagy beteljesületlenség lesz. Szécsi Margit ma
harmincegynéhány éves. Negyedik kötete után még mindig előtte tulajdonképpen az igazi alkotásokra méretezett teljes idő, amelynek kínja az
övé s amelynek szépsége a miénk.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Sámánkodás Münchenben 467
Máté Imre: Fehér förgeteg; München, 1966, 46 lap.
Költő és mű viszonyáról rengeteg szót csepültek már el a kritikusok,
anélkül, hogy megnyugtató formulát találtak volna az ideális viszony kifejezésére. A költő életrajzából nőjjön-e ki a mű, annak legyen-e szerves
folytatása és kiegészítése, vagy ellenkezőleg: a vers maga keltse fel érdeklődésünket a költő személye iránt? Rejtőzzék el a költő művében,
alázza meg magát „a rettenetes Múzsa” előtt, vagy törekedjék minél teljesebb önkifejezésre, énjének versbe–igézésére? Lehetetlen receptet adni,
hisz nincs két azonos alkatú költő. Petőfitől ne várjuk el, hogy Aranyként
viselkedjék és fordítva.
Az első önálló versgyűjteményével jelentkező Máté Imre nyilvánvalóan az énközpontú költők közé tartozik. Nemcsak lírájával akar hatni az
olvasóra, hanem személyiségével is. Versfüzetének elején a költő portréján akad meg a szemünk (felesége, Darázs Mária tusrajza), majd lapozván, hosszadalmas bevezetésre, vagy, ahogy Máté mondja, bemutatkozásra bukkanunk – ebben a szerző saját lelki–ízlésbeli arcképét igyekszik
megrajzolni. Érdekesnek érdekes ez az írás, hisz benne Máté költészetének célján túl még egy sereg olyan észrevételt közöl, amelyen érdemes
elgondolkodni. Másrészről ez a bevezetés nem mentes bizarr, feleslegesen
taglalt gondolatoktól. A vegyes összhatást fokozza Máté sajátságos stílusa. Máté ugyanis abból indul ki, hogy a török hódoltságra következő telepítések „lényegében változtatták meg népünket” és megrontották a magyar nyelvet. Ezen, állítja szerzőnk, a nyelvújítás sem tudott segíteni, következésképp ő a mai magyar nyelvet, amely „idegen gondolkodásmód
szüleménye”, nem fogadja el az irodalmi magyar nyelv alapjául. Ennek
gyakorlati következménye, hogy Máté nem használ határozott névelőket,
száműzi a magyar nyelvből 'hogy, mint, amint' szavainkat és általában a
körülíró mondatszerkezetet. Közben, mintegy mellékesen megjegyzi,
hogy nyelvészeink „kevés kivétellel tök tehetségtelen naplopók”.
Vagyis itt nemcsak esztétikai elvek harcos megfogalmazásáról – az
egész magyar nyelv megreformálásáról van szó, arról, hogy Máté szerint
eltorzult, idegenné vált nyelvünknek vissza kell adni tizenötödik századi
tisztaságát, tömör férfiasságát. Lehetséges és egyáltalán kívánatos-e ez?
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Szerintem nem lehetséges (Máté ugyan próbálkozhat, de kezdeményezésének aligha lesz széleskörű visszhangja) és nem is kívánatos. Elképzelhető, hogy ha mondjuk Bakócz Tamás feltámadna sírjából, Máté mondatfűzését és nyelvét magyarabbnak vélné Szabó Lőrinc vagy Weöres Sándor nyelvénél, de ettől még mi (akik nem születtünk a Hanyságban és
nem osztjuk Máté elméletét) nem érezzük ezt az igen–igen hajlékony,
kifinomult nyelvet idegennek, vagy magyartalannak. A nyelv szellemét,
mégha ez a szellem esetleg félrefejlődött volna is, aligha változtathatjuk
meg egy–egy ember nyelvérzékére való hivatkozással. Művelhetjük, pallérozhatjuk, s persze tisztogathatjuk is a nyelvet, ha ízléssel, s türelemmel
tesszük. Aki tömören és szabatosan, aki jól ír, úgyis példát teremt – minek
ide program?
Esztétikai programjának felvázolása után Máté társadalomszervezési
és egyéb kérdéseket kezd feszegetni, amelyekről a legjobb indulattal sem
mondhatjuk el, hogy szükségesek a költői mű, vagy akár a költő megismeréséhez. Íme egy példa: „Költői bemutatkozásomban lényegtelen talán,
miféle nőt kedvelek, ám én erről szóval szólani szükségesnek vélem, mert
nemzetünk tragédiáját nem történelmi eseményekben látom, hanem a buta
nők nagy számában, kik veszélyben lelki csizmákban kolompolnak a kertek alatt.” Máté ritkán jelentkezik verseivel, írásaival a külföldi magyar
folyóiratokban, itt bugyborékolt volna fel belőle újságcikkbe szánt, sokáig
ledugaszolt mondandója?
Viszonylag hosszan foglalkoztunk Máté „bemutatkozásával”, de végtére is ez teszi ki vékony kötete anyagának több, mint egynegyedét. Hasznos tanács az olvasónak: kezdje a versekkel, s csak azok elolvasása után
mélyedjen el Máté kedvcsináló prózájában. Máté versei meggyőzőbbek,
mint elmélete.
A „Fehér förgeteg” költője, mint ez költeményeiből kitetszik, hisz a
szavak mágikus erejében, s abban, hogy egyedül ő van hivatva ezeket a
szavakat kiejteni. A magyarság őstörténetének hosszas tanulmányozása,
befelé forduló költői énközpontúsága, amelyet saját képalkotó és nyelvformáló erejének bizonyos eltúlzása csak erősített, Mátét szereptudattal
telítették – magát bűvösnek, varázslónak, egyszóval sámánnak véli. Nem
látomásait önkívületben kidadogó sámánnak, hanem tudatos bűvölőnek:
Pajtás, ha szüvem nem volna már félig
béna, nyomorult,
gyönyörű énekkel varázsolnálak
ember bőrödbe vissza.
(Harcos, ha hegyre hágunk ...)
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A sámán–szerephez szükség van pogány misztikára. Máté lényegében
úgy ír, mintha egy ugor törzsközösség felkent énekese, szószólója lenne –
képeit, hasonlatait akár a Kalevala, vagy az ősi magyar regösénekek (sőt:
a manysi medveénekek?) lírai kelléktárából is kölcsönözhette volna. Akár
tudatosan, akár ösztönös beleéléssel fejti ki magából ezeket a motívumokat és képeket, mindenképp mítoszt igyekszik teremteni – az ilyen–olyan
nyugati, vagy szláv hatástól, sőt lényegében még a kereszténységtől is
megtisztított, „igazándi” magyar költészet mítoszát.
Ezt a mítoszt valaki vagy elfogadja, vagy nem. Én megkérdőjelezem
lírai szerepétől független értékét; nem osztom Máté „mélymagyar” elképzeléseit, s bevallom, jólesik, amikor egy etelközire stilizált versében
egyszerrecsak felbukkan „a szomorú idegen melós / ki sörrel kínált”,
vagyis a Mátét körülvevő és néha nyugtalanító, de világából kirekesztett
idegen valóság. Másrészt viszont a mítosznak fontos szerepe van Máté
költészetén belül; s ideje, hogy e költészet kétségtelen értékeiről is beszéljünk.
A „Fehér förgeteg” legszebb darabjai alighanem Máté Imre szerelmes
versei. Tudott dolog, hogy a szerelmes versnek nem árt a stilizálás, sőt
Ezra Pound korai versei csak nyertek az egyes „megélt” korok hangulatába való helyeződéssel. Hasonlóan Máté legjobb darabjai;
Fürge gyíkok, menyétek párja,
mandulalepkénél könnyedebb mozdulatú szeretőm
te örök élet üllőjén magad formáltad kellemedet.
(Áldozás)
Az olyan versek, mint az Áldozás, Fátyolrózsám, Ige, vagy a
másfajtájúak közül a Látomásaim és a Hitvallás bizonyítják, hogy Máté
szerencsés perceiben, vagy óráiban rendkívül tömören, képszerűen és
kifejezően tud verset írni. Másszóval; költő. Idézhetnénk megkapóan friss
képeit, szigorú pontossággal megfogalmazott versmondatait, egy–egy
villogóra edzett sorát. Ezek után kevésbé bánt, hogy Máté időnként túlstilizál (mert túl–képez, túl–alliterál), s ezzel szándékával ellenkező, enyhén
mulatságos hatást ér el. Mesterkéltségében elavultnak tartom az olyan
versindítást, mint: „Szüvem merész vad / puszták tigrise...” Máté nem egy
szép versének megértését nehezítik előszeretettel alkalmazott tájszavai,
illetve elavult, ma már nem használt szavai. Íme egy gyorslista; csák,
kölü, szárnyék, nyőgér, sarudó. Hármat közülük még az Értelmező Szótár
sem ismer.
A mondottakból talán kiviláglik, hogy Máté költészetével érdemes foglalkozni. A költő ugyan mítoszt igyekszik teremteni, de valószínűbb,
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hogy „csak” lírát teremt. Mivel azonban Máté az elszigetelődésben–
izmosodás elvét vallja, s nem hajlandó tanulni a modern nyugati költészettől, a huszadik század valóságát (az ötvenhatos forradalom kivételével) kirekeszti ihletköréből, ezzel eleve lemond a magyar költészet fővonalában való szereplésről. Lírája nőhet jelentőssé, de nem lesz európaivá.
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MARTON LÁSZLÓ
Magyar író a Szentföldön 468
Cs. Szabó László: A nyomozás; Útitárs, Oslo–Bécs, 1966; 264 lap.
Cs. Szabó László könyvére jól tapad a kétszeres száműzött ex–librise.
Nyugati útjára már akkor készülődött, amikor budapesti íróasztalának
lába alatt még nem ingott a padló és feje fölött nem ereszkedett alább a
mennyezet. Az önként vállalt életforma csábítása ma is azonos; az induláshoz, készülődéshez jobban ragaszkodik A nyomozás bizonyítéka szerint, mint a londoni lovászlakásba áttelepült íróasztalhoz. A Temze partjáról Kelet felé visz az édes–száműzetés útja – erre tartanak századok óta
újdonsült honfitársai, a párában, füstben, faggyúszagú ételek közt napfényre, borra vágyó angol intellektuelek.
A nyomozás Cs. Szabó ritkán, de rendszeresen megjelenő könyvei közül a legújabb, egyszerre valóságos és képzelt utazások naplója. A kétszeres emigráció ad értelmet, ingert Cs. Szabó minden Nyugaton született
írásának, de igazi elemében akkor érzi magát, ha a szilárd talajon, az olvasmányokban és emlékekben megtett kalandról ugyanott adhat számot.
A Téli utazás az ismerős–otthonos Nyugat–Európában inkább csak az
utazókedv visszatéréséről értesített a világbavetettség bénító élményét
követő korszak befejeztével. A Halfejű pásztorbot mediterrán hajóút emléke, tele a napfényes tájba vetített nosztalgiával az angol és a magyar
történelem párhuzamaival. Az utazó már a világra s nem saját fájdalmára
kíváncsi, de ha elnyújtózik a homokba, heggedő sebeit sütteti.
Legújabb könyve is valóságos útleírással kezdődik. Cs. Szabó László
háromszor járt a Szentföldön; könyve a kettészakított tájra jellemzően
csak a jordániai területen megtett túrákról számol be, az izraeli oldal már
a következő kötetre marad. „Technikai akadályok” mondhatnánk – utazási ügynökségek, konzulátusok összeesküvése! Az út legfőbb kényelme,
akadálya és csábítása, hogy „szervezett”. Annak a karikatúrabeli autóbusznak utasaira emlékeztetne, akik a jobb kilátás kedvéért nem az ablak
felé fordulnak, hanem az előttük kifeszített vetítővásznat nézik: azon
ugyanis a külvilág sokkal tisztább és magyarázhatóbb.
Cs. Szabó László a leselkedő veszélyt oly zavartalanul kerüli el, hogy
utazásának körülményei eszünkbe se jutnak. Az élmény különböző rétegei egymásra másolódnak: írásaiból szinte lehetetlen megállapítani, me468
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lyik szól a mai Jeruzsálemről, melyik a történészek–régészek városáról, s
melyik a hívőkéről. Igazi útinaplójában rendszerint összehasonlít, kutat,
kérdez, nyomoz, emlékezik: érzékletesen tárja fel a tájat, egy szegletébe
belerajzolja önnön–magát, és a környezet, bárhová forduljon is, a történelmi–gondoIati elmélkedések tucatját kínálja. A történelmi áttekintéseket, a ma megtett utat a többezeréves miliőbe helyező leírásokat s még az
alkalmi cikkeket is átszövi az író személyes jelenléte: ez az ember ott járt,
oda készül, ennek az útnak emlékeiből, reményéből táplálkozik – érezzük,
S még valami: ezt az utat hívő járja.
Keserves erőfeszítésembe kerül ezt a szót leírni, méginkább dicséretként, hiszen pontos jelentését meghatározni aligha tudnám és úgyszólván
nincs az emberi nyelvnek olyan kifejezése, amelyet ennyire összerondítottak volna, Cs. Szabó László nekem a szabad gondolkozás – két szóban –
állandó jelképe maradt; tudom tehát róla, hogy nem hisz például Mao
elnök gondolatainak halhatatlanságában, a szabad verseny mindenhatóságában, az Ész megváltó erejében, s gyanítom, a szeplőtlen fogantatásban
sem. A nyomozás mégis kézzelfogható bizonyságok alapján halad, minden stációjának végén a hit jelenik meg. Dogmákba foglalhatatlan, szerény és talán szégyenlős vallomás egy emberről, akinek élete másként
fejeződött be, mint a többié, ennek az életnek folytatásáról, amely több,
mint a zsinatok, inkvizíciók, reformációk és ellenreformációk összessége.
Miben hisz Cs. Szabó László, amikor a Golgotán jár, miben, amikor
londoni dolgozószobájában a holt–tengeri tekercsek legújabb szakirodalmát lapozza? Abban – abban legalább –, hogy az evangéliumok igaz történetet mondanak el. Könyvének minden mondata jelzi: személyes kapcsolatba került a történet tanúival, szereplőivel. Péternek, az analfabéta
halásznak, Pálnak a hellén műveltségű írástudónak hisz, a történelem,
archeológia, művészettörténet az ő szavaikat erősíti fel, a teológiára szinte
nincs is szükség, mert ilyen szemszögből szószátyárkodásnak tűnik.
Ennek a hitnek meggyőző nyomait fedeztük fel a kötet második felét
kitevő hangjátékokban és a harmadik, inkább függelékszerű rész elbeszéléseiben. Cs. Szabó László tulajdonképpen alkalmi, de korántsem botcsinálta drámaíró. A magyar rádiójáték bölcsője körül tevékenykedett, anélkül, hogy a lehetőség személyes alkotásra csábította volna. Ez a tömör,
magas intenzitású műfaj – bizonyára maga is így vélte – ellenkezik tehetségének természetével. Amire olyan helyzetbe jutott, hogy az önkifejezés
minden lehetősége mentőövnek tűnt, lehetetlen volt drámát nem írnia – a
műfaj is alaposan átváltozott.
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Beérett a korszerű színház nagy forradalma, az epikusok, abszurdok kiforgatták sarkaiból a rádiójáték főleg technikai ügyeskedésből álló szabályait. Az emigráns sors különös iróniája talán, hogy az elbeszéléseiben
mértéktartó, bár sohasem maradi Cs. Szabó rádiójátékaiban a legújabb
próbálkozások formanyelvét beszéli folyékonyan.
A kötetben közölt kilenc rádiójáték közül három – a címadó Nyomozás, az Öt tanú és a Gyávák – közvetlenül evangéliumi ihletésű és maradéktalanul modern. Monológok sorozata, melyben a passió részesei újraélik a múltat. A dráma a jellemek, szemszögek ellentétéből áll össze, a
nyomozás végeredményét – akár a hipermodern két és félezeréves görög
tragédiában – eleve ismerjük. Kutató kíváncsiságunk hajtóereje a részlet,
a fordulat és a nyelv.
A többi rádiójáték halványabbra sikerült: minél közelebb áll a szokványos dramatizáláshoz, minél korszerűsítettebb – a napi aktualitás, vagy a
magyar történelem irányába – annál távolabbra kerül érdeklődésünktől.
Cs. Szabó bizonyára tudatosan halad a modern dráma irányába, mert a két
legfrissebb dátumot viselő rádiójáték – a Nyomozás és a Gyávák – éppen
a kötet két legtökéletesebb darabja.
A nyomozás, minden nyomozás, elsősorban a felelősség drámája; áldozat és gyilkos sorsa, ha személyüket ismerjük, ehhez képest másodrendűnek látszik, sorsuk csak ennek felderítése után világosodhat meg. Cs.
Szabó László sztoikus nyugalommal nyúl az eleven parázsba, melyben –
a vatikáni zsinat a bizonyíték rá - ma is sokan megégetik a kezüket. A
passió történetét lehetetlen úgy előadni, hogy a korabeli zsidó nép felelősségét ne kutassuk: illetve, ha valaki ezt taktikai okból megkerüli, kohéziójától megfosztott, szegényes anyag marad kezei között. Ha nem kerüli
meg – kétezer év bal-ítéleteivel, igen friss szenvedésekkel és szenvedélyekkel kell számolnia.
Cs. Szabó László kötetének legfontosabb erénye az, hogy a felelősség
tényét, arányait sikerült megnyugtatóan leírnia. Méghozzá nem azzal a
kenetteljesen semmitmondó fordulattal, amely a passiót jelképesnek tekintve az emberiség általános felelősségére utal. Véleményét, mint bibliográfiája bizonyítja, a kérdés történeti és teológiai irodalma formálja, de
a tudós higgadt következtetéseit a szépíró jellemző készségével toldja
meg. A nyomozást olvasva ráébredünk, hogy a társadalmi viszonyok, vallás–hatalmi harcok figyelembevételével is minden a jellemeken múlt.
A középkor századunkban is oly borzalmas következményekkel járó
babonáit persze elsősorban a tudomány fújhatja szét. Rátartozik és kívánatos, hogy minél előbb minél több hívőt és hitetlent felvilágosítson: kik
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voltak az esszénusok, mi volt a palesztinai tartomány szerepe a római
világbirodalomban, milyen sors várt az apostolok zsidó tanítványaira. De
csak az író teheti kínzóan elevenné Pilátus dilemmáját, Heródes delíriumát, Kajafás álmatlan éjszakáit, Júdás és Péter kétfajta gyávaságát.
Egy ma hallgató magyar gondolkodó korunk kötelességeként szabta ki
érvényre juttatni zsidók és nemzsidók viszonyának emberi tartalmát. Cs.
Szabó László az első magyar író, aki ezt a történelmi talajon állva nyílt,
gátlás nélküli és meggyőző szavakkal teszi.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Értekezés a világot rejtő semmiről 469
Határ Győző: Pantarbesz; Auróra Kiskönyvek, München 1966, 94 lap.
Minden irodalomnak megvan a maga belső értékrendje. Az ezen alapuló
rangsor független a közönség, a piac és más tényezők hatására kialakult
protokoll–, illetve siker–értékrendtől, az irodalmi művek napi árfolyamától. A modern magyar irodalom e rejtett értékrendjében Határ Győző előkelő helyet foglal el. Nevét odahaza kevesen ismerik, inkább csak az irodalom ínyencei és beavatottjai. Magyarországon kevés könyve jelent
meg, alacsony példányszámban. 1956 óta Londonban él, s bár a legtöbb
emigráns irodalmi folyóirat rendszeresen közli akár tetszést, akár elutasítást, de mindenképp figyelmet ébresztő írásait (a tündérien kaján, rafináltan leleményes Az éjszaka műszaká-t az Új Látóhatárban olvashattuk),
magyar nyelven könyve csak emigrációja tizedik évében látott napvilágot:
a stockholmi Magyar Intézet adta ki Bábel tornya című regényét.
Határ új könyve, a vékony, de figyelemreméltó Pantarbesz, műfaját illetően gazdag múltra tekinthet vissza – traktátus ez a javából, minden
korok humanistáinak kedves műfaja. A traktátus szabad értekezés arról a
problémáról, amihez az írónak éppen kedve szottyan, filozófikus esszé,
amit a tárgy logikája és az író intelligenciája irányítanak. Érzésem szerint
ez a műfaj a szépirodalmi esszénél jóval nagyobb képzelőtehetséget feltételez. Különösen, ha a szerző értekezésének témájául a semmit választja,
mint ezt Határ tette; a semmit, vagyis mindent, ami a semmi végtelenségébe belefér.
Határ a semmiből indul ki és lenyűgöző gondolatláncot fon a semmi
partjai közt; értekezése roppant filozófiai, társadalomkritikai és szépirodalmi területek fölött ível át. Az író úgy egyensúlyozza magát fölöttük
stílusának lengő bambuszhídján, mint a vakmerő antropológus, akit
harcrapingált, lándzsarázó bennszülöttek üldöznek az egyik oldalról, míg
a híd túlsó végén nagyobbacska oroszlán várja halk hördülésekkel. De
félre a tréfával; Határ a Pantarbeszben arra vállalkozott (1949-ben, a kézirat azóta várt kiadóra), hogy a huszadik század humanizmusának szellemében, írói eszközökkel, de részben filozófiai, részben természettudományos érvekkel kifejtse, miért lett „eretnek”, vagyis miért nem szegődött a
„házmesterbirodalmak” bukása után az „ipari hűbériség” világmegváltó
469
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rendszerének szolgálatába. Ellenszegülésében vegetatív idegrendszerének
reakcióin kívül élményeiből leszűrt szkepticizmusa is fontos szerepet játszott, „Bennünket ugyan alaposan megváltottak” – mondja a különböző
politikai rendszerek börtönét, cenzúráját, besúgóit és intézményesített
erkölcstelenségét kitapasztalt író, aki meg van győződve arról, hogy az
emberiség problémáit most és a jövőben sem a szocializmus, sem a kereszténység nem fogja megoldani. Megjósolja mindkét koreszme hanyatlását, illetve „elmerevedését”, s lapidáris– dialektikus bölcsességgel így
fogalmaz: „nem hisszük, hogy a világ új mítoszok felé halad, de ha igen –
úgy azok nem a régi mítoszok volnának.” Másfelől, Határ hisz a „kísérleti
metafizika” jövőjében, bár az érzékfölötti erők megismerésében szerinte
az emberiség egészen más módszerekkel fog előrehaladni, mint amilyeneket manapság a „metafizika” szóval társítunk. A metafizikai szféra szerinte nem feltétlenül megismerhetetlen, mert „ami érzékfölötti, még nem
reménytelenül műszerek fölötti”. Ami biztosan így is van. Kérdés, hogy
aztán az ember ebbe a szférába egyedül műszereivel, vagy azokon kívül
kifinomított érzékenységű érzék- és értelemszerveivel hatol-e majd be.
Ezek után nem lep meg, hogy a metafizikai haladásról a könyvecske
22. részében felvázolt elképzelése bizonyos hasonlóságot mutat Teilhard
de Chardin-nek az ember transzcendentális fejlődésébe vetett hitével. Határ ezirányú fejtegetéseihez csak annyit tennék hozzá, hogy nem feltétlenül minden misztifikáció, ami kísérletileg ma még nem igazolható és
misztikus értesülésre, vagy tapasztalatra hivatkozik. Könnyen megtörténhet, hogy a harmadik évezred metafizikusai olyan dolgokat fognak tapasztalni, amiket a nagy keresztény misztikusok szellemi beleéléssel,
transzban éltek át.
Jövőbecsápoló sejtéseinek megfogalmazásán kívül Határ jónéhány
közérdekű témáról axiomatikus rövidséggel és pontossággal szól. Ilyen a
modern diktatúrák és az általuk kitenyésztett emberfajta leírása (37.–42.
rész). Meggyőződése – amit különben elég sok tudós oszt vele –, hogy az
ideológiáknak és általában a politikának a jelentősége az atomtudomány
fejlődésével és a második technikai forradalommal egyenes arányban
csőkken, hosszú távon alighanem igaza is van. Kérdés, milyen hosszú
távon? Mikor következik be a „történelem hirtelen feltágulása”, ami kiszabadít bennünket hazafiasság–nemzetköziség, kizsákmányolás–
kizsákmányoltság, kollektivizmus–individualizmus antinómiáiból? Az író
ezt a kort csak gyanítja, afelől azonban nincsenek kétségei, hogy a mai
emberiség legnagyobb értéke a szabadság, s „nincs nagyobb veszedelme a
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szabadságnak, mint elvtelenek lődörgő csürhéi”, s elsősorban ezek, s nem
a fanatizált egyesek „aknamunkája” ellen kell védekeznünk.
Határt olvasva Weöresre kell gondolnunk, s az ő jövőszemléletére:
„De ma olyik bölcsőben tűz–csecsemő ring, isteni hozománnyal, amilyenről alig álmodunk. / Miképpen a most–elmúlt korszakban feltárták az
anyagi világ rejtett erőit: ők elkezdik feltárni a benső, testtelen hatalmakat.” (Nehéz óra.) A nyilvánvaló szellemi rokonság ellenére sem kétséges, hogy Weöres a keleti filozófiák szemléletében megmerülve passzívabb–szemlélődőbb, s fúró–faragó–barkácsoló szenvedélyével Határ a
dinamikusabb és a nyugatibb. (Amely esetben a „keleti” és „nyugati” jelzőnek nincs esztétikai értékhatározó jellege.)
A végére hagytam, ami a filozófia elvontságától idegenkedőket talán
megnyugtatja: a Pantarbesz kitűnő olvasmány. Igaz, hogy mind témaválasztásával, mind elegánsan ezoterikus stílusával elsősorban az igazán
művelt kevesekhez szól, akik hajlandók vele gondolkodni, vagy ha úgy
tetszik, vele következtetni. Megéri a szellemi erőfeszítést. Határ, aki az
„őszinteség szörnyetegéinek mondja magát az utószóban, a dolog lényegét illetően sokkal kevésbé ingerel ellentmondásra, mint gondolja. Ma,
amikor Roger Garaudy a transzcendencia tanulmányozását sürgeti a marxista filozófusoktól és esztétáktól, s a „dialektikus meghaladás” elméletéről ír, alighanem az intelligensebb marxisták sem fogják Határ könyvecskéjét annak az égbekiáltó eretnekségnek minősíteni, aminek ezelőtt tizenegynéhány évvel kikiáltották volna. A semmiről szólván, Határ nem beszél mellé (pedig annak, aki annyira érti a mesterségét, mint ő, roppant
kísértést kell kiállnia, hogy a közönség kedvéért ne beszéljen mellé), hanem okosan és magvasan, végig a világról, az emberről, az emberi felszabadulás buktatóiról és lehetőségeiről beszél. Ez az Auróra Kiskönyvtár
első kötete. A további kötetekhez csak szerencsét kívánhatunk – ezzel az
első kötettel jól választott a kiadó.

1436

PEÉRY REZSŐ
A káderlap szatírája 470
Dávid Teréz: Kásahegy, Tatran–Szépirodalmi Kiadó, Pozsony–Budapest
1966, 170 lap.
A véletlen juttatta kezem ügyébe egy előttem eddig teljesen ismeretlen
szlovákiai magyar írónő: Dávid Teréz Kásahegy című szatirikus kisregényét. A könyvet az impresszum szerint hatszáz példányban Szlovákia
és hatszázharminc példányban a magyarországi könyvpiac részére nyomták. Magyarországon a budapesti Szépirodalmi Könyvkiadó címkéjével
kerül olvasói elé.
Ez a feltűnően korlátozott példányszám figyelemreméltó ajánlólevél. A
népi demokratikus országokban ugyanis általában azok az irodalmi művek jelennek meg hasonlóan szűkmarkú adagolásban, amelyek igényük,
színvonaluk, vagy igazmondásuk okán a szokatlan érdeklődés felkeltésének valószínűségét ígérik.
A kiadó tartózkodását azonnal megértjük, mihelyt megtudjuk, hogy a
Kásahegy a káderlap szatírája. Nem meglepő tehát az óvatos
példányszámadagolás. Inkább az, hogy a könyv megjelenhetett. A szatirikus szlovákiai kisregény minden bizonnyal az írói szabadság határértékét
jelzi a mai Közép–Európában. így nemcsak az író, a lektorok bátorsága is
dicséretet érdemel, s arról tanúskodik, hogy a sztálinista irodalom–
politika, a zsdanovi esztétika Szlovákiában is a múlté.
Dávid Teréz szokatlanul szókimondó kisregényét növekvő érdeklődéssel, csodálkozással, az író éleslátása és erkölcsi bátorsága iránt egyre fokozódó tisztelettel olvastam végig. S most már tudom, hogy alighanem
igen fontos, maradandó értékű könyvvel ismerkedtem meg, mely írói eszközeinek igénytelensége ellenére nemcsak érdekfeszítő olvasmány, hanem egyben példásan bátor cselekedet is. Ama magyar szellemi alkotások
sorába kívánkozik, amelyek rangját a Falu jegyzője óta a társadalombírálat erkölcsi merészsége, a társadalmi visszásságok és hazugságok megszüntetésére irányuló akarat, az igazság pátosza jelöli ki.
A Kásahegy keretes regény. A szerkezet tartópillérei a személyi lap
kérdései, amelyekre az önéletrajz–regény hősnőjének: Takács Mária Antóniának meg kell felelnie, hogy a HAT, azaz a Hangulatot Terjesztő Társaság másodtitkárnői állását elnyerhesse.
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Az ötvennégy kérdés számos mellékkérdésével együtt eredeti fogalmazásában jelenik meg a fejezetek élén. Ez a kis könyvnek a távolabbi jövő
szempontjából önmagában is művelődéstörténeti jelentőséget ígér; s olykor már ma is szatírának hatna, ha tudnék róla, hogy csupán a múlt rekvizituma. Takács Mária Antóniának azonban nem egy rossz társadalmi
rendszer emléke, hanem keserves, kínos feladat. Mert, hogy hazai terminológiát használjunk, „helyes” megoldásától függ, megkapja-e a regény
hősnője a másodtitkárnői állást a Hangulatot Terjesztő Társaság csinos
főtitkárnője, Jucika mellett, túl az ötvenen, amikor az embernek egyre
gyakrabban mondogatják: „Az elvtársnő már egy kicsit túl van a koron.”
Előbb tehát az ötvennégy kérdés és számos mellékkérdés kásahegyén
kell áthágnia magát a kérelmezőnek, aki amíg „összevissza hazudozik és
összehord hetet–havat egy darab kenyérért”, közben valóságos élettörténetét mondja el a világnézeti, politikai eszmék és rögeszmék felvonulási
területén, társadalmi és politikai földcsuszamlások terepén, az új népvándorlás, a népek eltűnésének, eltüntetésének, illetve sajátos elvarázsolásának földjén, a mai Szlovákiában.
Kérdésről–kérdésre, válaszról–válaszra haladva egyre fájdalmasabbnak, egyre tűrhetetlenebbnek érezzük a norma és az élet, a hatalom és a
valóság ellentétét. A káderlap kérdéseinek szövege groteszk és félelmes.
Alapvető abszurditása, hogy a nép egyeteméhez fordul, de egy elenyésző
kisebbségre gondol közben. A kérdések úgynevezett érdemi hányadára
ugyanis csak a rendszer támaszai, a kiváltságosok adhatnak igenlő választ. A közember, az egyszerű polgár úgy érzi viszont: csapdákkal áll
szemben, amelyek múltbeli magatartásának, avagy elődei múltbeli viselkedésének, tévedéseinek és tévelygéseinek részletes megállapításával
kívánják potenciális vádlottá tenni, a rendszer ellenségévé nyilvánítani. A
dolgozó emberek egyeteméhez fordulni és a funkcionáriust természetes
modellnek tekinteni a józan ész szempontjából felette groteszk dolog.
A művelt s baloldali környezetből származó idősebb nő bosszús zavarral tűnődik ama kérdések felett, amelyek partizáni múltja, munkáslevelezői érdemei, pártiskoláztatása és újítói kitüntetései felől firtatják olyan
természetességgel, mintha az emberek sokasága merőben aktivistákból,
sztahanovistákból és munkáslevelezőkből állana …
Persze a kérdések félelmetesek is. Szoronghat tőlük mindenki, aki a
rendszerben idegennek érzi magát és így legtöbbször nem adhat az érdemi–politikai vizsgán pozitív választ. Amióta azonban a rendőrállam fénypásztái a baloldal sorait kutatták végig, azoknak a sorsa is bizonytalanná
vált, akik a börtönre, illegalitásra, ellenállásra vonatkozó kérdésekre pon1438

tos adatokkal feleltek. 1948-tól kezdve a „pozitív” válaszok hiányánál
csak jelenlétük bizonyult félelmetesebbnek. Veszélyes kérdésköteg. Kiismerhetetlen célzat, szívszorító csapdarendszer, amely végül is nemcsak
ellenem és ellened, hanem valamennyiünk ellen irányul, s mindannyiunk
létét egyaránt bizonytalanná teszi.
Takács Mária Antóniát – az egyszerű emberek millióival egyetemben a
káderlap az önmagától való eltávolodásra, elidegenedésre ítéli. A káderek
politikai és erkölcsi mértékét kell magára alkalmaznia és így természetesen könnyűnek kell önmaga előtt találtatnia. A kérdések csapdarendszerében vergődő ember e vezeklés folyamán végül így summázza életét:
„Hős sem vagyok, de áldozat sem. Bűnös nem vagyok. Mintha nem is
létezném. Elment minden mellettem, jeltelenül, feljegyzésre sem méltóan.
Ezek az én tapasztalataim. Ez az igazság. Viszont ezt nem lehet beleírni
semmiféle rubrikába …”
Mert ami feljegyzésre méltó e kérdőív bizalmatlan világában, nem az:
küzdöttél-e, éltél-e valamiért, hanem, hogy mennyiben harcoltál egy pártért. S ha csak emberséged, vagy tisztességed parancsának engedelmeskedve szenvedtél, máris érdektelen vagy azok mellett, akik a jövő hatalma
érdekében tudatosan vállalták a szenvedést, vagy vállalják utólagosan – a
másokét.
A rubrikák azonban nem valamilyen világpolgártól követelnek választ,
hanem a szlovákiai embertől, aki szerencsétlen véletlenek következtében
magyarnak született. Így, még mielőtt a kérdések politikai–világnézeti
nehézségeivel nézne szembe, a legegyszerűbbnek látszó személyi adatok
kitöltésénél el kell kezdenie egyénisége átformálásának, stilizálásának,
vagy álcázásának keserves munkáját. Itt minden lépésnél veszély fenyegeti Takács Mária Antóniát, hiszen neve leírása is problémát okoz. Családi nevét – okmányai tanúsága szerint –, apja a történelmi magyar személynevek helyesírásával írta. A név–végi céhát 1946-ban Prágában rokonai féltő jóindulattal szláv lágyítójeles csére cserélték fel, a felkelésben
résztvevő, majd később börtönviselt öccse e nevet viszont már teljesen
szláv változatban hordozza. Nála a Takácsból Tkács lett, mintegy figyelmeztetésül a Takács név korszerűtlenségére …
Node nemcsak vezetékneve használhatatlan és gyanús. „Mária Antónia” – nem idézi a kettős keresztnév a névadók monarchista ízlését? A
hercegkisasszonyok viseltek kettős nevet a rég elmúlt világban! Jön a
többi kínos adat. A nemzetisége felől kell újból döntenie. Közben a havi
nyolcszázra gondol, de nem is tudja pontosan: érvényben van-e még a
rendelkezés, amellyel vagy kétszázezer Molnárnak és Takácsnak megad1439

ták a lehetőséget, hogy kiiktassák magukat nemzetiségük természetes
kötelékeiből, azaz szlovákizáljanak, amit a hatalom nagylelkűsége folytán
szláv ősök és származás nélkül is megtehettek volt. Az apa nemzetiségének feltűntetése még egyszerűbb, mert „nem mindegy, mely nemzetiséget
vallja magáénak, aki a föld alatt pihen?” Aminthogy a szülők politikai
hozzátartozóságát megszabni sem nehéz, ha halottak immár.
Így ismerkedünk meg e kérdőív válaszait követő, mintegy ellenpontos
helyzetből kiinduló belső monológok során e kis szatíra asszony–hősével,
aki 1910 körül született, sok–sok szenvedés árán átvészelte a tömegkatasztrófák korát és idegenségére, társtalanságára, magányára eszmél a
bizalmatlanságot és gyanút sugárzó kérdések labirintusában. Ez a magány
immár – ironikus fájdalommal – szinte védelemnek bizonyul.
„Ne féljetek tőlem, egyedül vagyok. Abban a kellemes helyzetben,
hogy nincsenek ismerőseim. Nem léteznek olyanok, akik vállalnák tetteimért a felelősséget. Kiirtottam őket, kivándoroltak, meghaltak, áttelepültek, kitagadtak, megtagadtak, egyedül vagyok, hála Istennek, egyedül
vagyok széles e világon.”
Úgyhogy joggal figyelmezteti külföldről hazalátogató ifjúkori ismerőse: „Ott ahol én élek, ott sem lehetnél idegenebb idegen, mint idehaza,
ahol már alig–alig dereng felénk egy–egy ismerős arc. Az angolt is megtanultad volna legalább olyan hibásan, mint ahogy a hazai hivatalost töröd.”
Az ember töri csak a hazai hivatalost, ám egyszerre arra ébred közben,
hogy egyre idegenebb, furcsább, szokatlanabb hazai világban anyanyelve
is idegenné válik. Idegenné válik, mert tartalmi anyaga egy tőlünk távolálló világ és műveltség mondanivalóját tartalmazza.
Az a roppantul bonyolult történet, amelyet a Kásahegyben fuldokló
Takács Mária Antónia elmond, egészében valószínűtlen, mint az irányzatos regények hőseié. A tisztességes, a becsületes ember passióját vetíti
elénk, kalandjait a tisztességtelen társadalommal és a becstelen törvényekkel. Itt az írót a nagy műfaj követelményei irányították: olyan görbe
tükör ez a sors, amely a mesterséges és szerkesztett társadalom ellenszenves fenyítőeszközét, a káderlapot mintegy optimális sikerrel csúfolja ki.
Ebben a valószínűtlen, tömény asszonyi figurában azonban az elemek
valóságosak és ismerősen hitelesek. Első ízben világít egy magyar irodalmi mű azoknak a szlovákiai embereknek az élményanyagába, akik a
Csehszlovák Köztársaság 1938-as összeomlása óta a világnézeti hajsza, a
kitelepítés, a lakosságcsere, a vissza–szlovákosítás örvényében élték át a
hitleri és sztálini zsarnokság korát Prága és Budapest között. Azt a kor1440

szakot, amely megtagadta az élet minden területén a jóság és emberség
törvényeit.
Roppantul szomorú könyv ez a szatírának megépített kisregény. Ám
valami vigaszt mégiscsak felkelt az olvasóban. Azt, hogy mindezt ma
ilyen bátran és ilyen teljesen el lehetett mondani.
A Kásahegy múzsája a történelmi igazság. Húsz esztendő után először
fogalmazza itt meg benne az író a valóság nyelvén a történelme által
pusztulásra ítélt, de a pusztulás korát mégis átvészelő magyar néprész
szenvedéseinek krónikáját.
Ezért a bátor cselekedetért kívánkozik ez a kis mű a könyvespolcra, a
legjobb magyar asszonyírók, Kaffka Margit, Lesznai Anna, Szabó Magda
könyvei mellé.
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SULYOK VINCE
Modern elbeszélőink svédül 471
Moderna ungerska berättare. Összeállította Thinsz Géza és Csatlós János.
Norstedt kiadó, Stockholm, 1966. 208 lap.
Sárga fedőlapú, egyszerű, majdnem igénytelen külsejű kötet. A magyar
irodalom kimagasló értékeinek meg- és elismertetéséért vívott küzdelem
legújabb fegyverténye. Méltó része annak az örvendetesen gazdagodó
sorozatnak, amelynek eddigi legkimagaslóbb s valószínűleg sokáig
fölülmúlhatatlan teljesítménye Gara László francia antológiája. Az egész
skandináv nyelvterületnek tehát módja nyílik a modern magyar elbeszélő
irodalomban való tájékozódásra – márpedig irodalmunk világa, ha lehet,
még fehérebb folt az északi köztudat térképén, mint egyebütt.
De talán éppen ennek köszönhető az az általánosan meleg fogadtatás
is, amiben részesült. Egy svéd méltatója a „kinyilatkoztatás” címet adta
róla írott ismertetésének, arra célozva, hogy a kötet novelláin keresztül
kitárulkozó új világ, valamint az írások művészi minősége valósággal a
kinyilatkoztatás erejével hatott északi olvasóira. Johannes Edfelt, a kitűnő
költő, szintén azzal zárta a stockholmi Dagens Nyheterben megjelent recenzióját, hegy a válogatás magasszínvonalú elbeszélőművészetről tanúskodik.
Reménytelen vállalkozásba fogna, aki olyan magyar prózai- vagy versantológiát akarna összeállítani, amelyből ne lennének kiolvashatók a hazánkat, népünket ért történelmi sorscsapások s a jelenben ránehezedő
problémák. Nincs hát az a nemzetünk érdekében írott felvilágosító mű és
történelemkönyv, amely hitelesebben és eredményesebben szólhatna rólunk a nagyvilágnak, mint egy–egy szépirodalmi gyűjteményünk jó nyugati fordításban. A Moderna ungerska berättare svéd kritikusai maguk
ámulnak el legjobban azon, hogy a kötet húsz novellája milyen éles és
tiszta tükörképét adja az utóbbi hatvan esztendőben Magyarországot sújtó
háborúknak, forradalmaknak, ellenforradalmaknak, gazdasági válságoknak, külső és belső elnyomattatásnak, idegen megszállásoknak.
Pedig a gyűjtemény két szerkesztőjének, Thinsz Gézának és Csatlós
Jánosnak, aligha volt szándékában, hogy tudatosan állítson össze a fenti
célnak megfelelő anyagot. Vagy ha igen, akkor ugyancsak nehéz volna
egyetértenünk a válogatással – aminthogy persze így is nehéz! Céljuk,
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mint ezt Thinsz tömör és rövid (véleményem szerint sajnos túlságosan is
rövid!) előszavában kifejti, a Nyugat indulásával megújult magyar elbeszélő irodalom legjava művelőinek, legfontosabb irányzatainak bemutatása. Tizennyolc írónk húsz novellája állt meg a körülmények szabta rostán:
Krúdy és Kosztolányi két–két, Móricz, Nagy Lajos, Karinthy Frigyes,
Gelléri Andor Endre, Füst Milán, Déry Tibor, Tamási Áron, Cs. Szabó
László, Kolozsvári Grandpierre Emil, Ottlik Géza, Határ Győző, Mándy
Iván, Karinthy Ferenc, Sánta Ferenc, Szakonyi Károly és Lőkkös Antal
egy–egy írással. – Antológiák kritikusai részéről közismertek a felkiáltások: „Hol maradt X?”, „Mit keres benne Y?”, „A miért ezzel, B miért
nem azzal szerepel?” Bírálói tisztemhez jobbat és megfelelőbbet sajnos és
sem tudok . . . Nehezemre esnék ugyanis minden ellenvélemény nélkül
beletörődni, hogy éppen a fenti tizennyolcak lennének az utóbbi hat évtized magyar elbeszélőművészetének legjelesebb művelői. Szinte habozás
nélkül megkérdőjelezem Karinthy Ferencet, Kolozsvári Grandpierre
Emilt, sőt Ottlik Gézát is – s itt még valószínűleg nem is kellene pontot
tennem a felsorolás végére.
Fájdalmasabb azoknak a (rögtönzött!) névsora, akik nem kerültek bele
a gyűjteménybe. Az emigrációban élők közül, noha többek neve idekívánkoznék, hadd hiányoljam csak Márai Sándort, akit egyébként maguk a
svédek is hiányolnak! Ami a Nyugat virágkorának nemzedékét illeti, Babits Mihály kitűnő prózáján kívül elsősorban Ady Endrére gondolok (öszszegyűjtött novellái 1406 oldalon jelentek meg 1961-ben Budapesten), aki
elbeszélőként is jó volt, ami eggyel több ok arra, hogy nevét a skandináv
világgal is minél jobban megismertessük. Rögtön utána a honán kívül s
belül még ma is változatlanul sokat vitatott Szabó Dezső neve merül fel, s
a még problematikusabb Herczeg Ferencé. De nem kevésbé érthetetlen
Illyés Gyula kimaradása, mert noha kevés elbeszélést tett közzé, korunk
legjobb magyar prózáját, a Puszták népét mégiscsak neki köszönhetjük.
Vagy miként vélekedjünk Németh László kihagyásáról, s Tersánszkyéról,
Kodolányiéról, vagy akár Veres Péteréről, esetleg éppen Lengyel Józseféről is, hogy csak kapásból ragadjak elő néhány nevet? De tovább is folytathatjuk a névsort a fiatalabb nemzedék olyan tagjainak említésével, mint
a tragikusan korán eltávozott Sarkadi Imre, a nem kis vihart kiváltó Fejes
Endre, aztán Moldova György és mások. S vajon a vajdasági, erdélyi és
felvidéki magyar irodalom egy–egy kimagasló alkotására nem gondolhattak volna-e természetesen a szerkesztők?
Csak örömmel konstatálhatjuk persze, hogy elbeszélőművészetünk
sokkalta gazdagabb, mint amire a stockholmi kiadó jószándékából és
1443

bukszájából, vagy a szerkesztők–fordítók idejéből és nekigyürkőzéséből
futotta. A hiányok azonban részben olyan kiáltóak, hogy erősen megkérdőjeleztetik a gyűjtemény reprezentatív mivoltát. Csatlós János és Thinsz
Géza teljesítménye ennek ellenére is megérdemli elismerésünket, mert a
többé–kevésbé szerencsésen kiválasztott húsz elbeszélés svéd nyelven
való megközelíthetővé tételébe heroikus munkát fektettek bele. Tekintetbe kell itt vennünk azt az óriási különbséget és távolságot, amely Északot
nyelvben, életmódban, szokásokban és térben hazánktól elválasztja. A
svédeknek rólunk kialakult képére egyébként jellemző lehet, hogy Móricz
Barbárokja, ez a „pusztai tragédia” gyakorolta a talán legerősebb hatást
rájuk. Ennél sokkalta pozitívabb az az általános és őszinte érdeklődés,
amely Dérynek, Sántának és Szakonyinak a mai magyar valóságról tudósító írásait vette körül. Az Arbeterbladet kritikusa melegen méltatta Cs.
Szabó László, Határ Győző és Lőkkös Antal elbeszéléseit is.
Közismert az a fanyalgás és gyakorta rosszindulatú gyanakvás, amelylyel az otthoni kultúrfunkcionáriusok reagálnak a magyar irodalmi emigráció minden olyan kezdeményezésére és teljesítményére, amely a magyar kultúra legjobb értékeinek nyugati megismertetésére irányul. Különös élességgel nyilvánult meg ez a Garával szemben tanúsított magatartásukban. A svédnyelvű magyar elbeszéléskötetnek ezidáig egyetlen magyarországi visszhangja (Nagyvilág, 1966. november) viszont már a komikummal határos. Tímár György harmincnyolc sorban nagyképűsködik
a könyvről, s összefüggéseiből kiragadva ferdíti el és magyarázza szándékosan félre Thinsz előszavát – mintha bizony az irodalmunkat érintő
szakismeret (hogy a „megfelelő politikai tisztánlátás”-ról – Tímár szavait
idézem! – ne is szóljunk) privilégiuma lenne minden jelentéktelen otthoni
firkásznak, s tabu a külföldre szakadt írónak. – Tímár egyébként a gyűjtemény tizennyolc írójából csak tizenhetet sorol fel…Vajon, miért fél Cs.
Szabó László nevének leírásától?
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HANÁK TIBOR
Lukács-emlékkönyv 472
Festschrift zum achtzigsten Geburtstag von Georg Lukács;
Herausgegeben von Frank Benseler, Luchterhand Verlag, Neuwied und
Berlin 1965 473, 709 lap.
Lukács György, a nemzetközi hírű marxista irodalomtörténész, esztéta és
filozófus 1965 tavaszán ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. Pályája
kezdetétől a mai napig, a marxizmus előtti és marxista korszakában egyaránt mozgató elem volt az európai szellemi életben.
Hogy az elmúlt tíz esztendőben mily magasra emelkedett szellemének
nemzetközi tekintélye, igen jól érzékelteti a hetvenedik és a nyolcvanadik
születésnapjára kiadott emlékkötetek összehasonlítása, mely elkerülhetetlenül magával hozza annak a nem mellékes szempontnak a figyelembevételét is, hogy vajon mily mértékben változott meg a Lukács Györgyöt
körülvevő politikai–ideológiai atmoszféra.
Az 1955-ben megjelent emlékkönyv, a „Georg Lukács zum siebzigsten
Geburtstag” mindössze 261 kisalakú oldal, a mostani 709, számozott,
nagy alakú oldal. A 70. születésnapjára kiadott kötet Kelet–Berlinben az
állami „Aufbau Verlag”-nál jelent meg, a 80. születésnapja alkalmából
publikált cikk- és tanulmánygyűjtemény viszont nem kommunista országban, nem állami kiadónál, hanem a tekintélyes nyugatnémet
„Luchterhand–Verlag”-nál látott napvilágot.
Mélyebb réteghez érkezünk, ha megnézzük a két kötet szerzőinek a
névsorát. Az 1955-ös Lukács–emlékkönyvben jóformán egyetlen ún. polgári szerző sem szerepel, és túlnyomórészt kelet–németek nevét látjuk
benne, a mostaniban a nyugati polgári gondolkodók kerültek előtérbe és
teljesen kimaradtak mind a keletnémet, mind a szovjet szerzők – nem
mintha ezekben az országokban Lukács Györgynek nem lennének tisztelői... Wolfgang Harichnak, keletnémet követőjének ma sincs módjában
megszólalnia, de a lengyel Leszek Kolakovszki és Adam Schaff tanulmányai mellett ott találjuk a kötetben magyar tanítványai, az Angliában működő Mészáros István és a budapesti Szociológiai Kutatócsoportban dolgozó Heller Ágnes írását. Kelet és Nyugat intellektuelljei, a kommunista
országok egyetemein tanító tudósok, nyugati kutatók és revizionista pub472
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licisták találkoztak ebben a kötetben. Ha egy–egy kommunista ország
képviselője ki is maradt a névsorból, az ideológiai állások konfrontációja
– éspedig Lukács György égisze alatt – biztató esemény a feszültségekkel
teli világban. Bizonyos értelemben az ideológiai koegzisztencia kézikönyve ez az emlékkötet és annak tanúsága, hogy a baloldali orientációjú
gondolkodók ma csak ilyen tágra nyitott fórumon találkozhatnak, nem
pedig az „eszmei egység” kialakításának szándékával. A kötetben egy
igen érdekes esszével szereplő Hans Mayer és sokan mások, kik hátat
fordítottak a kommunizmusnak, azt igazolják, hogy a dogmatikus egységtörekvések épp széthulláshoz, a baloldali értelmiség divergenciájához
vezetnek.
A tanulmányírók névsorának áttekintése még egy elgondolkodtató
szempontra tesz figyelmessé, arra, hogy kik maradtak ki és miért? Említettük már, hogy Lukács György kelet-német és orosz követői nem szólalhattak meg ebben a kötetben. Ernst Fischer, az egyre inkább a revizionizmus hírébe keveredő osztrák kommunista pedig arra utal tisztelgő soraiban, hogy néhány Lukács–tanítvány hangjára nem is kíváncsi a világ:
„Vannak egyesek, akik elvették műhelyedből a fegyvereket, hogy hátulról
támadjanak Rád …” „Amint azok a tanítványok, akik árnyékaid voltak,
úgy érezték, hogy napod hanyatlóban van, azon nyomban hajlandók voltak Téged kiszolgáltatni. Ám a fény visszatér, új nap kezdődik, műved
messzire fog látszani még akkor is, mikor már mindenféle „anti–Lukács–
kötetek” elsárgultak az állami könyvtárakban.” (28.)
A tanulmányírók közül azonban nemcsak a hűtlen tanítványok, hanem
az egykori eszmetársak is kimaradtak. Lukács hetvenedik születésnapjára
kiadott kötetben még szerepel Ernst Bloch, a mostaniban nem, noha azóta
Nyugat–Németországban menedékjogot kért, tehát ma nem lehetett politikai félelme. Ám feltehetőleg épp azért, mert ma nem nehezedik rá politikai kényszer, nem küldött tanulmányt a Lukács–kötethez. Blochot Lukács fiatalkori barátjaként tartották számon és ő volt 1955-ben Kelet–
Németország leghíresebb filozófusa, tehát a Lukács kötetből nem maradhatott ki. Írt hát három mondatot Lukács üdvözlésére, de ezek közül is az
egyik azt emelte ki, hogy kettőjük szemléletében „sokszorosan elválasztó” tényezők állapíthatók meg. írásaiból tudjuk, hogy Lukács korai műveit
változatlanul nagyra becsüli, de a 20-as évek közepén bekövetkezett
irányváltozásával nem teljesen ért egyet. Hasonló véleményt képvisel
Theodor W. Adorno is, ki pedig szintén Lukácséhoz közelálló eszmei
alapokról indult el. Adorno szerint Lukács a politika kedvéért elszakadt a
művészetek lényegétől, melyről ma úgy beszél, mint egy „vidéki tanító”.
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A magyar marxista gondolkodó 80. születésnapja alkalmából kiadott
tanulmánykötet három részre tagolódik: az elsőbe az ideológia és politika
problémákkal foglalkozó írásokat vették fel, a másodikba a filozófiai, a
harmadikba az irodalmi és művészeti témákat feldolgozó munkákat. A
tanulmányok közös célja: megmutatni és tovább fűzni azokat a gondolatokat, melyeket Lukács felvetett vagy magáévá tett. Az ideológiai és politikai rész a leginkább személyes jellegű; itt esik a legtöbb szó életéről,
műveinek sorsáról, szellemi fejlődéséről, politikai szerepének alakulásáról. Peter Ludz, a nyugat–berlini egyetem politikai tudományok intézetének munkatársa meggyőző tanulmányban Lukács politikai fejlődése fő
fonalának és központi eszméjének a „demokratikus diktatúra” fogalmat
jelöli meg, mely később a Blum–tézisekben, majd a népfrontpolitika, a
békemozgalom és a koegzisztencia koncepciójában élt tovább, a szélsőségek között a középet jelentő szintézisként. Jürgen Rühle, a Kelet–
Németországból Nyugat–Németországba áttelepedett publicista Lukács
György pártosságát és a kommunista párthoz való viszonyát elemzi tanulmányában. Véleménye szerint a marxista esztéta a művészetek és a
párt szempontjai között ingajáratot létesített, hol az egyik, hol a másik
oldalra lendült. A párt ezzel természetesen nem elégedett meg: „Lukács
intellektuálisan képtelen volt megfelelni a sztálinista dogmatika leegyszerűsítéseinek” (67.); de ez az állapot nem lehetett a művészet követelményeinek és Lukácsnak sem kielégítő. Jürgen Rühle megfontolásainak tragikus Lukács–kép az eredménye: „Irodalompolitikai gyakorlatozásainak
bonyolult dialektikája számomra a pártnak és a szellemnek egyaránt elkötelezett ember kétségbeesett és tragikus kísérletének tűnik: kikerülni azt a
döntő és visszavonhatatlan következményt, melyet André Gide . . . így
fejezett ki: Az igazság nekem több, mint a párt'.” (83.)
Ebben a részben olvashatjuk Hans Mayer már említett, Lukácsra nem
utaló, de rá is átvihető értelmű esszéjét, mely a retorika és a propaganda
különbségéről szól. Itt találjuk aztán a kötetet kiadó Frank Benseler írását
a társadalmi érintkezés struktúrájáról, nevezetesen a nyelvről, mellyel
kapcsolatban felveti a „marrizmus”, vagyis a nyelv ideológiai jellegének
problémáját. Werner Hoffmann tanulmánya a sztálinizmus ismertető jegyeit gyűjti össze, nem kis mértékben Lukács sztálinizmussal kapcsolatos
állásfoglalásai alapján, Mészáros István pedig a „tertium datur” filozófusaként mutatja be mesterét. Ez a tanulmány összefoglaló és életrajzi jellege miatt is a kötet élére kívánkozott volna, annál is inkább, mert itt, a 190.
oldalon bukkan rá az olvasó arra a születésnapi ajándéknak készült kötet-
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ben nem mellékes adatra, hogy Lukács György 1885 április 13-án született.
Emlékkötettől nem lehet elvárni, hogy ne legyenek benne szertartásos
meghajlások, dagályos felköszöntő beszédek, üres szótornák. Ebben a
tekintetben Lukács 80. születésnapjára kiadott mű sokkal visszafogottabb,
mint a tíz év előtti, melyben úgy peregtek az üresjáratú zengzetes szólamok, mint a karikacsapás. Az akkori kötet, néhány kivételtől eltekintve,
teli volt üdvözlő táviratokba illő szövegekkel, a képeslapok nyomtatott
felirataira emlékeztető sorokkal. Nem hiába beszélt Lukács lekicsinylően
az „előírásos semmitmondásról”. A mostani kötetből mégsem maradhattak ki teljesen a tisztelgő szándék jelzései. Az ismétlődő köszönetek, hálálkodó sorok a műfaj velejárói.
Sajnos, a kötet némely tanulmánya nemcsak egyes fogalmazásaival,
hanem egész koncepciójával is túllendül a tárgyilagosság keretein és a
makulátlanság imaginárius rétegében jelöli ki Lukács György erkölcsi–
szellemi helyet. Az írástudó felmentése – így is lehetne nevezni ezt az
eljárást. Hívei megpróbálják rehabilitálni, elfogadhatóvá tenni Nyugat
intellektueljei számára, mégpedig úgy, hogy lefejtik alakjából „mindazt,
ami földi”: ami tévedés, túlzó eszme, káros hatás volt életében. Egyik
tanítványának írásában az „aurea mediocritas” modern bölcsévé, a másikéban a filozófusok ideáljává, az igazság lovagjává magasztosul, holott ez
nemcsak a kötet más írásainak megállapításával áll ellentétben, hanem a
valósággal is, melynek alapján Lukáccsal kapcsolatban legfeljebb csak az
igazság és a politikai elkötelezés konfliktusáról lehet beszélni. A kötetben
ártatlanná szublimálódik pártossága, Brecht, Kafka, Joyce konok elutasítása, a sztálinizmusban betöltött szerepe, s azt is megtudjuk, hogy a művészet és irodalom felépítményjellegéről írt értekezése tulajdonképp nem
Sztálin nyelvtudományi cikkei mellett, hanem ellenük foglalt állást.
A feloldozás és a tiszteletadás eme tendenciái elgondolkoztatnak. Nem
mintha Lukács személye és életműve nem érdemelné meg a méltatást, de
ez többet árt, mint használ, ha akár érzelmi okokból, akár fogalmazási
ötletek kedvéért túllendül bizonyos határokon. Félrevezető a marxista
irodalmárt és filozófust pl. a nyugati kultúra védelmezőjének kinevezni,
mert ha közelebbről megvizsgáljuk, hogy Lukács mit tartott nyugati kultúrának, esetleg épp az tűnik ki, hogy nemcsak védelmezte, hanem – főképp ami századunk alkotásait illeti – támadta is a nyugati kultúrát. Nem
mentes az önkénytől az a beállítás sem, hogy Lukács György a „harmadik
út” képviselője. Mert persze hogy az volt; a középutat kereste – ám a fő
kérdés az, hogy melyik két érték között. A sztálini dogmatizmus és a fa1448

sizmus, a sztálinizmus és irracionalizmus között? De hiszen, egyrészt e
kettő között számtalan „harmadik út” lehetséges, másrészt pedig az is
nyitva marad, mit értünk fasizmuson, irracionalizmuson stb. Mert ha
Lukács 1946–48-as eljárásával egybehangzóan a fasiszták közé soroljuk a
népi írók és urbánusok java részét, ha 1954-es koncepciójának megfelelően az utóbbi másfél század filozófiáját az irracionalizmus kategóriájába
tessékeljük, akkor az így előálló harmadik út nem fog messzire eltérni a
pártideológusok útvonalától. Különben pedig azért is problematikus valakit a „szintézis emberének” nevezni, mert hiszen a polaritásokban mozgó
gondolkodásunk számára mi sem egyszerűbb, mint két szélső értéket kreálni, egy tézist és egy antitézist, s közte megtalálni a harmadikat, a legszebbiket. Persze, hogy középütt áll Lukács, ha egyik útnak – mondjuk –
a „dekadenciát”, a másiknak a sztálinizmust jelöljük ki. Ezzel az erővel
azonban a szélre is tehetjük, pl. egy olyan fogalmazásban, hogy „az esztétikában Croce és Lukács között áll Adorno”.
A Lukács–emlékkötet nem jelöli ki megnyugtatóan a marxista gondolkodó helyét, de útmutatást és vitaanyagot ad ennek megkereséséhez. A
könyvhöz csatolt példaszerű bibliográfia számos elődjéhez hasonlóan
még mindig nem teljes, de nélkülözhetetlen segédeszköz egy ilyen vállalkozáshoz.

1449

BECZNER TAMÁS
Boldogság és szabadság474
Hernádi Gyula: Folyosók; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1966, 176
lap.
Hernádi Gyula kisregénye több mint másféléves huzavona után jelent
meg könyvalakban, miután már 1964 novemberében és decemberében,
két folytatásban leközölte a „Kortárs”. Mivel az irodalompolitikai vezetés
úgyis abban merül ki, hogy egyes úgynevezett problematikus írókból és
művekből feleslegesen, haszontalanul és oktalanul, ügyeket csinál, és
sohasem a lényegre, hanem mindig kiagyalt összefüggésekre és vélt látszatokra pazarolja energiáit, megakadályozva ezzel az egészséges irodalmi életműködés kialakulását, mi mindenképpen tekintsünk el az írót és
művét körülvevő áldatlan helyzettől és a lényeggel foglalkozzunk: új
munkájával. Ez a regény arról tanúskodik, hogy Hernádi a hallgatás évei
alatt íróilag megérett. Ez különösen gondolatgazdagságára vonatkozik.
Egyéni stílusa is jobb, higgadtabb. A regény mégis kiegyensúlyozatlan és
legkevésbé sem hibátlan. A kisregényt maga a mese és a feldolgozás
módja is feltűnően, szinte drasztikusan két részre tagolja. A második részről, amely egy végetnemérő eszmefuttatás, illetve vitadialógus, habozva
írnám le, hogy széppróza, ha az írói szándék és kidolgozás nem tette volna egy szépprózai mű szerves részévé. Belső kapcsolatuk mindenesetre
vitathatatlan. A történetet elsőszemélyben a főhős mondja végig.
A történet emberi viszonylatai igen egyszerűek. Természetes és minden konfliktus nélküli testvéri és szülő–gyerek viszonylatok. Szinte azt is
mondhatnám, hogy majdnem felületesen közönyös kapcsolatok. A cselekmény és az alakok jelleme ugyanis kiélezetlen. Ezzel jelzi Hernádi,
hogy szürke mindennapjaink valamilyen laza, intenzitás nélküli közegbe
fullasztanak minket. Ebből az érdektelen közegből, megrázó drámai események híján csupán a gondolkodás emelheti ki az embert. Ez a regény,
végetnemérő vita–dialógusainak ábrázolásbeli és meseszövésbeli funkciója. Az elsőszemélyes főhős és környezete: barátai, ismerősei között egyetlen fajta kapcsolat működik csupán. Hangosan gondolkozik, vagy vitázik
velük, néha monológot mond nekik, olyan erkölcsi és társadalmi problémákról, amelyekkel 1960 és 65 között az értelmiség egy része gyötrődött
Magyarországon. E dialógusok annyira drámaiatlanok, tehát annyira nem
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a cselekményhez szabottak, amennyire már csak a mindennapi valóság
esetleges. A széppróza azonban a színpadi műfajokkal ellentétben ezt
megengedheti magának. Már a kisregény elején, amikor az elsőszemélyes
hős apja kórházba kerül s ő maga, apja rövidesen bekövetkező halálának
tudatában kószál céltalanul a városban, belebotlik megszokott eszpreszszóbeli társaságába, akik két mondattal elintézik a számukra jelentéktelen
halálos beteget s ki–ki gramofonszerűen mondja a maga rögeszméit.
A temetési előkészületek kínosan hosszadalmas szaladgálásainak és a
temetésnek célzatosan szakszerű leírását kapjuk. A szerző közben megint,
szinte módszeresen, azt érezteti velünk, hogy a köznapi gondok valósággal lealacsonyítják az emberi tudatot.
Viszonylag kevés hely jutott az első részben az apa halála felett érzett
fájdalom szószerinti kimondásának. Áttételesen viszont, az egész, a helyét
nem lelő folytonos bolyongás egy kimondhatatlan fájdalmat sugall. E
fájdalom és szenvedés értelme csak a regény végén csendül vissza és nyer
összefüggést a második résszel.
A második rész, mint említettem, egyetlen, szaggatott, szabad asszociációkon keresztül ugráló beszélgetés és gondolatsor, öt hónappal az apa
halála után, a hős, hivatali főnökével és kollégájával vidéki kiszállásra
indul. A Tervhivatalban dolgoznak s egy vidéki ipari létesítményt kell
felülvizsgálniok. Az autóút csöndes, magábamélyedő meditálással kezdődik. A motor egyhangúan duruzsol, kiki olvas vagy hallgat. így kapjuk
vissza a hős vidéki útjainak emlékképeit, gondolatait az idegenség lehetőségeiről, a távolság furcsaságairól. Megelevenedik egy vita emléke az apa
és a testvérpár között, amikor is a fiúk, kamaszfejjel kitaláltak egy elméletet a boldogság relativitásáról. Ez elmélet szerint a koldus boldogságtudata, helyzete következtében úgy alakul, hogy egy pengő annyit ér benne,
mint a gazdagéban százezer. Viszont a gazdag ugyanolyan boldogtalan,
ha a még gazdagabbak vagyonát nézi. Ez a relativitás reménytelenné és
megállás nélkülivé teszi a boldogságvágyat. Az apa nagyon realista módon száll szembe ezzel a relativitással:
„Ha igaz lenne, amit mondtok, egyszerűen semmit se kéne csinálni, hiszen mindenki egyformán boldog vagy boldogtalan. Akkor nem kéne
gyógyítani, a fájdalom úgyis átalakítja az érzelmi struktúrát és pillanatnyi
szünetelése nagyobb öröm, mintha valaki unalmasan egészséges. Akkor
nem kell megszüntetni a nyomort, akkor tulajdonképpen semmi sincs . ..”
Majd egy kibernetikai cikk jut eszébe. A homöosztátról. E készülék,
egy mágneses rendszer, amely minden külső behatással szemben megőrzi
nyugalmi egyensúlyát, mégpedig úgy, hogy a külső vagy belső zavarásra
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többszázezer kombinációs fokozatot képes egymásután bekapcsolni,
míndaddig, míg csak vissza nem nyerte nyugalmi állapotát. Ez ismertetés
után megint összefüggés nélkül újabb dialógus emlék rémlik fel egy közgazdásszal való beszélgetéséből. A szabadság szükségletről.
„– Eljutottunk odáig, hogy a boldogság a szabadság szükséglet maximális kielégítésének lehetősége. A kielégítési lehetőségnek persze mindig
megvannak a maga korlátai, az abszolút szabadság elérhetetlen. Minden
kornak megvan a maga relatív legmagasabb szabadság foka. Aki alatta
van, igyekszik elérni, aki elérte, tovább akar lépni.
– Ez igaz – válaszolta.
– Igaz, de most jön a lényeg. Mi van azzal, aki nem a relatív legmagasabb szabadság lehetőségébe születik bele, aki néger a gyarmaton és még
hozzá szegény is?
– Az boldogtalan – válaszolta.
– Nem ilyen egyszerű. Van, aki megvilágosodik és elkezd harcolni a
relatív legmagasabb szabadság–fok eléréséért. Lehet, hogy közben börtönbe zárják, mégis boldog. Amíg harcol, vagy amíg belenyugszik, a harc
vagy a belenyugvás maga is tényezője a homöosztátnak, amely a nyugalom felé visz, illetőleg nyugalomban tartja – mondtam.
– A homöosztátban igazad van. Az ember tényleg beáll. Ha valaki rákos, egyszerűen nem hiszi el, hogy az, vagy belenyugszik. Szóval beáll a
homöosztát. De amíg beáll! Elfelejted, hogy a homöosztátnak saját ideje
is van és a keresés ideje alatt nincs kiegyenlítettség. S mivel a világ és
önmagunk is állandóan zavarjuk a homöosztátot, tulajdonképpen minden
pillanat beállási folyamat.”
A regény ezután elhagyja e gondolati tematikát és résztveszünk a kivizsgáláson, melyet a három tervhivatali tisztviselő ejt meg két vidéki
üzemben. A vizsgálat beavat minket a magyar népgazdaság utolsó évtizedének közgazdasági és politikai ellentmondásaiba. A vizsgálat újból
leleplez egy tényt, hogy ti. létesült valahol egy farostlemezgyár, lehetetlen
templomnagyságú csarnokokkal, elhibázott telepítéssel, drága szállítási
költségekkel s olyan kihasználatlansággal, hogy a háromszorosát kellene
termelnie. A bűnös tervezésért azonban senkit sem lehet felelősségre
vonni. A népgazdaság vízfejű túlszervezettsége ugyanis valósággal ösztökéli a tervezőket a ráfizetődő tervezésre. Ez egyébként 1953 óta újságcikkek visszatérő témája. Hernádi regényfigurái azonban 1964-es szemmel
újra kimondják, a szakemberek számára akkor már égetővé vált árrendszer rendezést és az egész gazdasági mechanizmus átállításának szükségességét. A valóságban, a regényalakok problémai azóta a tudományos
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kérdésfeltevéstől leszálltak a napi teendők szintjére. Ahogy azonban a
regény megjelenése is másfél évig váratott, úgy várat magára még e kérdés megoldása is. Erre vonatkozólag egyébként egyetlen idézet is eleget
mond:
„– És ezt nem látják odafönt?
– De látják. Meg is akarják változtatni, mégis valakik mindig megakadályozzák az igazán radikális intézkedéseket.
Kik azok a valakik?
Nem tudom. A tehetségtelenek. Akik tudják, ha egyszer kialakítjuk a
helyes mechanizmust, akkor megszűnnek a látszateredmények, a misztifikálás, a duma. Akkor az a jó káder, aki eredményesen dolgozik.”
Itt már a regénybeli főnök, László veszi át a szót. Elsősorban ő bízik
abban, hogy kihalnak előbb–utóbb a „közép emberek”, és a tehetséges
szakértők megpróbálkozhatnak az átállási folyamattal. A regényidő utolsó
pillanataiban felbukkan a hős emlékezetében egy új alak. Egy Endre nevű
régi barát, egy orvos, volt tehénpásztorfiú, aki 45 után kezdett tanulni.
Ennek a kitűnő tudású és emberségű orvosnak paralízist kapott, majd néhány év múlva meghalt a felesége, ő maga pedig súlyos csontbetegséggel
kórházba került. Félig bénán, de meg nem törten látta meg őt a regény
főfigurája a kórházban. Ennek az embernek a törhetetlen elszántsága jut
most eszébe, aki még a kórházban is életkedvvel készül további munkára.
„Nevetségesen jól érzem magam, ma délután megérintett a pozitív
narkózis lehetőségének öröme. Azt hiszem Endre hasonlít Lászlóra, csak
soványabb, a hosszú betegség megviselte. Azon gondolkozom, milyen
lehet Sziszifusz. A modern Sziszifusz, aki hisz abban, hogy a kő, ha tízezerszer le is gurul, egyszer mégis fennmarad. Hosszú lóarca van, sárga a
bőre. Hadarva, majdnem dadogva beszél, igénytelenül öltözik, néha szinte
kamaszosan félszeg. Szeretem, okos, tisztességes.”
Ezek a regény utolsó mondatai. És csak e mondatok után kezdhetünk
valamit az egész regény e kényszerű leltári számbavételével. E néhány
mondat próbálja meg végül is összerántani a regény gondolati és történésbeli szálainak laza, széteső hálóját. És az olvasó és a kritikus szíve
össze kell szoruljon ettől az utolsó mondattól. A váratlanul felvillanó
Sziszifusz jelképet ugyanis elsősorban az íróra vagyunk kénytelenek vonatkoztatni.
Induljunk ki az eszményképről adott egyik megjegyzéséből. Azt mondja Lászlóról, hogy már akkor támadta a megmerevedett dogmákat, amikor
még életveszélyes volt a gondolkodás. Nyilvánvaló, hogy az író ezt értékeli legmagasabbra figuráiban: a gondolkodási képességet, A néhány
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megörökítésre érdemes alak is gondolatain keresztül jelenik meg. Legfeljebb azt tudjuk meg külsőleg róluk, hogy sápadtak, vagy sárgabőrűek. De
részletesen mindazt a szellemi erőfeszítést, amit a sorsukat alakító ismert
és ismeretlen erők megértésére fordítanak. Az embereket a sors elháríthatatlan megrázkódtatásai: az apa halála, egy feleség halála, egy betegség
billentik ki fájdalmasan belső egyensúlyi rendszerükből. Ám a
homöosztát meg ezt képes legszerencsésebben kiegyensúlyozni. Ami viszont állandó és szüntelen kiegyensúlyozatlanságot okoz, az a szabadságigény, tehát a társadalmi egyensúly zavarai. Boldogtalanná teszi e a halandó lét az embereket? A regény erre azt válaszolja, hogy a biológiai
boldogtalanságot legyőzi a homöosztáta rendszer. A boldogság igény így
elsősorban a szabadságszükséglettel van összekötve. A szabadság színvonalának megvalósítása és lehetőségének kiharcolása azonban elsősorban
gondolati felismerés dolga.
Miközben azonban az író a mindennapok széteső esetlegességéig pontosan felvázolja a gondolkozást zavaró körülményeket, csapdába ejti őt
az, amit a regénybeli osztályvezető maga elkerül. Az író ugyanis pontosan
abban a helyzetben van, mint László. Elmúltak azok az idők, amikor a
gondolkodás életveszélyes volt. Végre gondolkozhatunk tehát. Most egyszerűen azokat az időket éljük csupán, amikor legfeljebb megakadályozzák „felül” a radikális gondolatok végrehajtását. Kétségtelen azonban,
hogy nyílik némi tér a gondolatok előadására. S a lehetőség arra készteti a
magyar írókat, akik évszázadok óta ellátják azokat a nemzeti funkciókat,
amelyeket a szerencsésebb nyugati demokráciákban már régen a minisztériumok gyakorolnak, hogy ismét hivatásszerűen megkíséreljék a lehetetlent. Felgördíteni mások helyett a követ a hegyre. Vagyis szépirodalmi
művekben a nemzet politikai, közgazdasági sorsproblémáit kifejteni és
megoldani. Kétszeresen sziszifuszi ez a küzdelem. Egyrészt az író belebonyolódik szaktudományos feladatokba. Másrészt azért tragikus a küszködés, mert az így agyonterhelt mű kiegyensúlyozatlanságát nem az író
tehetséghiánya okozza. Mivel minden irodalmi mű alapja a harmónia, az
írónak nem szabad egyszerűen egy az egyhez arányban átvennie egy–egy
rendkívül kiegyensúlyozatlan kor szűk és speciális problematikáját. Különösen akkor, amikor gondolkozási képességének meglehetősen szűk
határt szab e korszak viszonylag alacsony szabadságfoka. Az írói harmónia útját nem Sziszifusz köve vájta ki. Hanem Hemingway jár rajta vadászni.
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MÁRTON LÁSZLÓ
Modern irodalom: kinn és benn 475
Ungvári Tamás: Modern tragikum – tragikus modernség; Gondolat, Budapest 1966, 228 lap;
Az eltűnt személyiség nyomában; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest
1966, 480 lap.
A Modern tragikum – tragikus modernség; című kötet esszé a modern
dráma elméletéről – tragédia történetének szemszögéből. Talán az első
olyan hazai elméleti munka, amelyet zavartalanul olvashatunk végig. A
szerzőnek nincs kisebbségi érzése és ami több: erre oka sincs. Ungvári
Tamás könyve, ami módszerét és tartalmát illeti, felér a Nyugat–
Európában kiadott hasonló jellegű tanulmányokkal: Martin Esslin, vagy
Michel Corvin munkáival. Ungvári olvasójától sokoldalú irodalomtörténeti tájékozottságot követel – de magához is szigorú. Az elmélet ösvényén marad, toronyiránt halad célja: a modern dráma kialakulásának és
továbbélésének elméleti problémája felé. Csak abból látszik, hogy könyve
Budapesten íródott és adatott ki, hogy utolsó oldalain – egyébként nem
egészen meggyőző – hazai példákat is idéz. Magabiztosan szól bele abba
az Európaszerte dúló vitába, amely általában a műfajok, de elsősorban a
regény és a tragédia sorsáról folyik.
A helyzet iróniája, hogy Ungvári részben Magyarországon, részben
onnan tanulmányútra indulva és oda visszatérve, megismerkedhetett az
óriási anyaggal – korunk drámairodalmával –, ennek terjedelmes kommentárjaival; végiggondolhatta, megírhatta és kiadathatta könyvét, de
ügyelnie kellett arra, nehogy megsértse az önhibáján kívül tájékozatlan
olvasót. Európai színvonalú tanulmány az új európai drámáról megjelenhet ugyan – de hol a színház, amelyben Ungvári elméleti fejtegetéseiből
valaki okulhat?
Attól tartok, hogy ez a könyv Magyarországon terméketlen marad, hiszen nincs olyan talaj, amelyen Ungvári érvei termést hozhatnak, ha csak
a bölcsészek és színháztudományi szakemberek szűk körét nem számítjuk. Tudom, tudom….Miller és Williams vidéken is sikerrel megy, európai viszonylatban az elsők között adták elő Max Frischt és Peter Weisst, a
Nagyvilág Ionescót is közölte, sőt Becketnek zsebelőadás jutott. A modern dráma azonban nem vacsorautáni csemege – ennyi kevés az érdeklő475

Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 2. számában.
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dés és tájékozottság légkörének megteremtéséhez. Szerencsére nem sokan
töprengenek Lukács György csinált dilemmáján: Shakespeare vagy Pirandello? A két szerzőnek egyaránt jut és juthat hely a színpadon. De akik
utánuk nyomulnak? A magyar közönség ízlése és műveltsége a harmincas
évek polgári drámáinál és a naturalista hagyomány folytatóinál megállt.
Olyan esszéket, mint Ungvárié, Franciaországban nem három és félezer
példányban adnak ki, hanem a zsebsorozatok tízezreiben – a téma iránt a
beavatott nézők és olvasók százezrei érdeklődnek, belőlük jut ennyi még
a szigorú elméleti munkáknak is.
Ungvári Tamás rokonszenve, legalábbis könyvéből ez látszik, elsősorban az epikus színházé, a brechti iskoláé. így ír róla: „Brecht a mitológia
nélküli kor drámaírója. De persze ő is egyezményt keres közönség és
színpad, történés és néző között. A modern világ azonban mérhetetlenül
megnövelte – és ezzel jelentőségében, kifejezőerejében csökkentette – a
kétoldalról érthető, természetesen és spontánul ható, mítoszok, toposzok,
konvenciók számát.” így igaz. Ungvári helyzetképének legfeljebb részleteiben mondhatnánk ellen. Ami Brechtet illeti, a magyar olvasó és színházlátogató viszonylag könnyen ellenőrizheti érvelésének igazát: megnézheti valamelyik darabját, leemeli a polcról valamelyik kötetét. De ki
vállalkozhatnék Magyarországon arra, hogy a képet más oldalról egészítse ki?
Brecht a modern drámaírásnak egyik legmeggyőzőbb és legtöbbet követett útja. Ungvári nem is állítja, hogy az egyetlen, de ugyan honnan
tájékozódjék tanulmányának olvasója például Jean Genet életművéről.
Ungvári a drámai személyiség kettészakadását, majd eltűnését elemezve
említi nevét, de a francia színműírás e nagy forradalmárának példája fontosabb, mint tanulmányából kiderül. A Nagyvilág ugyan közölte Genet
„Cselédek” című darabját, de ez korai mű és a vita lényegének követéséhez vajmi kevés. Genet ugyanis tiszta műfajú tragédiákat ír – még akkor
is, ha a klasszikus felfogású tragikus hős hiányzik belőlük. Különösen
érvényes ez a tragikai elem legutolsó, „Spanyolfalak” című darabjára –
amelyben ugyanekkor számtalan epikus, tehát az előbbinek látszatra ellentmondó vonást is lelünk. Genetnek alighanem sikerült megteremtenie a
korszerű tragédia formanyelvét. De hogy így van-e, erre csak több színházi előadás ismeretében lehet érdemleges választ adni – s mivel erre
Magyarországon nincs lehetőség, az érvelés steril játék marad.
Az epikus színház elemzésekor, úgy vélem, érdemes lett volna egy
színpadra kívánkozó és újabban oda is állított regényíró: Franz Kafka
példáját említeni. A hagyományos színház persze, nem tudott mit kezdeni
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vele, de az epikus módon felfogott átdolgozások: „A per”, „A kastély” es
az „Amerika” egyenértékű tragédiát teremt. Kafka ellenhősei éppen azért
válnak tragikus alakokká, mert ábrázolójuk megtagadja tőlük a hősi mivoltot – de annál fenyegetőbben nehezedik s végül szakad rájuk a külvilág. A hős, illetve a szerepét hordó báb megsemmisül. A módszer, mellyel
Kafkát tragédiaként színpadra vitték, figyelmet érdemel, hiszen kitágítja
az ábrázolás lehetőségeit. Ugyanezt mondhatjuk a dokumentum–dráma
kísérletéről, amelyet Joan Littlewood munkásszínháza mutatott be az első
világháborúról. Itt egyénített alakokkal nem is találkozunk ~ a dokumentumokat összefogó szerkesztő–elemző azonban tragikussá tette az anyagot
s új megoldásokat mutatott fel.
Ezek a gondolatforgácsok nem kisebbíteni, hanem hangsúlyozni kívánják Ungvári Tamás tanulmányának érdemeit – melyek közül az első tálán
az, hogy megköveteli a gondolkodást. De ugyanezt mondhatjuk második
és testesebb kötetéről is.
„Az eltűnt személyiség nyomában” Ungvári Tamás esszéinek és folyóiratcikkeinek gyűjteménye. Ezt olvasva sem látom okát, hogy Ungvári
erényeiről: érzékenységéről, tájékozottságáról, sokszor brilliáns kifejezésmódjáról kisebb véleménnyel legyek. A kötet azonban, mivel összegyűjtött munkákat tár az olvasó elé, nem lehet olyan egységes, mint az
egyetlen témát tárgyaló hosszabb tanulmány.
Ungvári Tamás kötetének legelső részében a világirodalom és a magyar irodalomszemléletről szóló, címükkel sokat ígérő tanulmányokat
olvashatunk. Az első, a világirodalom szemléletét tárgyaló, azonban inkább csak vázlat. egyéni és okos gondolatok el–nem mélyített és kevéssé
rendszerezett halmaza. A második, a magyar irodalom szemlélettel foglalkozó meg tulajdonképpen vitacikk: Veres Péter egy napló jegyzetével
ellenkezik. A verespéteri megjegyzésekre tett megjegyzések persze meszsze mutatnak s addig nem hangsúlyozott igazságokat tartalmaznak.
„Az állásfoglalás szépségét, a bátorságot, a helytállást, a nyílt beszédet
irodalmi eszményként valljuk. Nemegyszer túlhangsúlyoztuk, éppen
klasszikusainknál, vagy múltunk íróinál. A derék Tolnai Lajost majdnem
klasszikussá avattuk, mert Marosvásárhelyt volt egy pöre az egyházi hatóságokkal; indulatos szíve, temperamentuma, csillapíthatatlan kedélye
példát ígért nekünk. Egyről feledkeztünk el: hogy műveiben temperamentuma illúziókká olvadt. Ma már, persze tudjuk: nem alkudott az életben,
de – akaratán kívül – megalkudott olykor a papíron, az ábrázolásban.”
Ungvári Tamásnak ez a példája, mint a cikkében felsorolt számos más
példa is, a magyar irodalomszemlélet idült betegségét tárja fel. Noha sejt1457

jük, mi akadályozta abban, hogy mélyebbre vágjon, sajnáljuk, hogy a cikk
ennyiben, a vita témájánál maradt. Ungvári felkészültségéből a kérdések
feltevése után kielégítő válaszra is telt volna – akár egy könyv erejéig.
A következő, folyóiratból átmentett cikk a „Mai irodalomszemlélet”
címet viseli, de tulajdonképpen az Irodalmi Lexikonra ereget nyilakat. A
vadászterület hálás, alig akad bel- és külföldön valamirevaló írástudó, aki
oda ne kalandozott volna. Ungvárinak ez a írása azonban legfeljebb szellemes és aligha illik a kötet írásai közé – amelyek ennél mind többre tartanak igényt és többet is nyújtanak!
„A műfajok válsága” című fejezet tanulmányai közül egy megegyezik
a „Modern tragikum – tragikus modernség” egyik fejezetével, a másik
három a líra, az életrajz és a regényhős ábrázolásának válságával foglalkozik. Ungvári Tamás, noha ízlését Füst Milán és Benedek Marcel alakította ki, ezen a ponton átveszi a Lukács–iskola irodalomszemléletét. A
nyugati irodalom a válság jeleit hordozza – a kritikus dolga a jelek felkutatása és az olvasó nyelvére fordítása. Ungvári persze nem veszi át a Lukács tanítványok nagyképű anatéma–rendszerét s nem jelenti ki, hogy ez a
szerző haladó, tehát figyelmünkre érdemes, amaz meg dekadens, tehát
forduljunk el tőle gyorsan. Albert Camus filozófiájáról, Graham Greene
nehezebb fajsúlyú, politikailag ki nem aknázható és ezért magyarra le
nem fordított regényeinek szemléletéről például olyan tájékoztatást nyújt
az olvasónak, amelyre máshol bajosan tehet szert. Mind a tárgyalt, mind a
tanúként idézett szerzőkkel méltányosan bánik. Ha végül megleli a romlás
jeleit, nem mutat kárörömet s ami még fontosabb: a nyugati dekadencia
poklával szemközt nem leljük az élenjáró művészetek paradicsomát!
Mindennek ellenére kérdőjel kívánkozik Ungvári Tamás látás- és kifejezésmódjának két sarkallatos pontja elé. Az első kérdőjel a polgári irodalom besorolása elé kerül. Ungvári tanulmányait kizárólag angol és francia
nyelven író, a világ nyugati felén élő szerzőknek szenteli. A polgári szó
ebben az esetben főleg az író tartózkodási helyét jelzi: Franciaországban,
Nagy-Britanniában, vagy az Egyesült Államokban él. A politikus felosztása szerint ezek az államok a polgári demokrácia övezetébe tartoznak, az
írók tehát ugyancsak polgáriakká válnak. Nem hiszem, hogy az osztályharc, vagy akár a társadalmi szerkezet fogalmaival bármit lehetne kezdeni
az irodalomban – s Ungvári esszéinek olvastán abban is kételkedem, hogy
tudatos megfontolásból használja e kifejezést. Ha Thomas Hardy vagy
Aldous Huxley neve után olvasom a polgári jelzőt, szemöldököm a helyén marad, hiszen ők valóban egy meghatározott réteg küldetésüket vállaló szószólói voltak: a polgárságról írtak, polgároknak – illik a szó akkor
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is, ha az életmű univerzálissá sikeredett. De vajon, mit jelez a polgári irodalom Arthur Miller, vagy Graham Greene esetében? Mindketten a polgárság, az osztály, az életforma, a világszemlélet esküdt ellenségei. Ez az
állásfoglalás – Greene-nél keresztény, Millernél baloldali radikális meggondolásból – attitűdjük lényege.
A polgári Ungvári oly nagy gonddal fogalmazott esszéiben sem jelent
mást, mint hogy valaki nem marxista meggyőződésű, illetve baloldaliságát szépirodalmi formában nem nyilvánítja. S ha már itt tartunk, hadd
említem meg kérdés formájában: miért nem polgári a kommunista
Aragon, vagy a rokonszenvező Laxness? Mert ha regényeiket elemezzük,
azokban a nyugati–polgári műveltségnek legalább annyi nyomát fedezhetjük fel, mint Greene vagy Camus munkáiban. S mi áll a polgárival szemben? A szocialista? A kínai és albán tanmeséket is beleértve?
A másik kérdőjelet a válság kifejezése után tettem. Ungvári kitűnő és
meggyőző esszében tárgyalja a dráma válságát, de már kevésbé meggyőzőek azok a bekezdések, amelyekben a regény vagy a költészet krízisét
elemzi. Ezekben a műfajokban ugyanis a tájékozott olvasó nem leli az
átlagosnál súlyosabb vajúdás jelét. Csehov és Brecht vagy Ionesco között
– tehát majdnem negyven évig – nem jelentkezett világirodalmi jelentőségű újító a színpadon. De kitűnő regényt minden évben írnak öten–hatan,
nagyhorderejű költemények is százával születnek.
A válság, olyan értelemben, ahogyan Ungvári is használja a szót, a hanyatlás, az elnémulás, a pusztulás folyamata. Erről a nyugati irodalomban,
ha a termés javát tekintjük, szó sincs. A szónak persze más jelentést is
adhatunk. Ha válság alatt az alkotás tolófájdalmait, a születés, megújulás,
átalakulás állandó kínjait értjük – erre a nyugati, a polgárinak nevezett
irodalomban számtalan példát találunk – éppen annyit, mint a keleti, szocialistának nevezettben.
Jól tudom, e kifejezések – és a mögöttük meghúzódó rendszertelen
gondolkodás – megjelenéséért a legkevésbé Ungvári Tamás a hibás. De
éppen tanulmányainak színvonala ébresztette bennem a meggyőződést,
hogy neki még ilyen kényszerkölcsönre sincs szüksége.
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CZIGÁNY LÓRÁNT
Magyar írók angol portréi 476
D. Mervyn Jones: Five Hungarian Writers, Clarendon Press, Oxford
1966, 307 lap.
Noha magyar írók munkái az 1830-as évek óta jelennek meg Angliában
fordításban, és köztük nem egy igen tetszetős sajtóvisszhangot kapott,
mint régebben A falu jegyzője vagy Jókai regényei, napjainkban pedig
Szabó Magda és Németh László könyvei – angolok igen keveset írtak a
magyar irodalomról.
Az első lényegesebb ismertetést Richard Bright angol orvos írta a
Travels from Vienna to Lower Hungary, 1818, című útleírásában, s az ő
megfigyeléseit ismételgették a korabeli lexikonok is. (Vö. cikkemet „A
magyar irodalom az Encyclopaedia Britannica tükrében”, Új Látóhatár
1961, 369–374 lap.) Egy évvel később, 1819-ben jelent meg az első tanulmány, vagyis inkább ismertetés a Monthly Magazine című folyóiratban
a magyarországi irodalmi életről és a Tudományos Gyűjtemény szerepéről
az irodalmi élet felpezsdítésében. Az 1848/49–es szabadságharcig pedig
főként Sir John Bowring kétesértékű cikkei és Júlia Pardoe tanulmányai
jelentették az angol szellemi élet tájékozódási kísérleteit a magyar irodalom vidékén. Az 1850–es években elszaporodtak a cikkek; Világos után
külországba került lelkes emigránsok, Angliában különösen Pulszky Ferenc, mindent megtettek hazájuk irodalmának ismertetése érdekében. Talán az egyetlen maradandó eredménye ennek a kornak, hogy a British
Museum, mely az 1840–es évek óta gyűjtötte a magyar irodalom és írásbeliség termékeit, megkezdte a magyar könyvek rendszeres gyűjtését, s
ezzel megteremtette a tudományos munka előfeltételeit.
A magyar irodalom első, műkedvelő szakértői a British Museum tudományos munkatársai voltak, köztük is az első Thomas Watts volt,
Pulszky barátja. Watts halála után a londoni Athenaeum nekrológja felvetette, hogy mi lesz Watts egyik kedvenc témakörének gyűjtésével a Múzeumban. A folyóirat aggodalma fölöslegesnek bizonyult: a magyar gyűjtemény gyarapítására mindig akadt szakértő az elmúlt száz év folyamán, s
ennek eredményeként a gyűjtemény nem hivatalos becslések szerint megközelíti a 100 000 kötetet, s talán túlzás nélkül állíthatjuk: a nagy ma-
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gyarországi könyvtárak után (Széchényi, Akadémia, pesti egyetem) a legalkalmasabb a magyar vonatkozású kutatás számára.
A magyar irodalom igényesebb megismerésére kétségtelenül a londoni
egyetem Szláv– és KeIet–Európai Intézete ad lehetőséget 1936 óta. Itt
időnként készül néhány magyar irodalommal foglalkozó tudományos értekezés, ugyanígy Oxfordban és Cambridge-ben is, bár az utóbbi egyetemeken a magyar irodalommal kapcsolatos tudományos munka nem tekinthető folyamatosnak.
E kissé hosszadalmasnak tetsző bevezetés kiemeli Mervyn Jones
könyvének első és egyben legfontosabb jelentőségét. Ez az első olyan
angol könyv, mely tüzetes kutatás alapján, tudományosnak nevezhető
szinten foglalkozik a magyar irodalommal. Úttörő jelentőségét az sem
csökkenti, hogy angol nyelven már jelent meg igényes munka a magyar
irodalomról (elsősorban Reményi József amerikai egyetemi tanár tanulmányai), de ezeket többnyire magyarok írták angolul. Angol szerzők tollából is jelent meg figyelmet érdemlő cikk és tanulmány (pl. A. B.
Yolland s újabban G. F. Cushing írásai), olykor még nagyobb lélegzetű is,
de a Five Hungarian Writers az első könyv.
Mervyn Jones neve egyaránt ismeretlen a hazai és külföldi magyar közönségnek, hiszen angol barátai is hosszú időn keresztül az oxfordi egyetem klasszika filológus tanáraként ismerték. Magyarul ezelőtt tíz évvel
kezdett tanulni, s az új diszciplína érdekessége egyre inkább elvonta érdeklődését a klasszika filológia tárgykörétől. Az utóbbi években kizárólag
a magyar irodalom vizsgálatával foglalkozik. E tanulmányok eredményével lép most a szélesebb körű nyilvánosság elé. Tervei szerint tíz kedvenc
magyar írójának portréját akarja megrajzolni, így jelenlegi kötete párját,
mely másik öt magyar íróval foglalkozik majd, rövidesen várhatjuk.
Mivel könyvének hőseit alapos és sokoldalú olvasmányok után gyúrta
portrévá, a munka megérdemli, hogy a szokásosnál kissé részletesebben
ismertessük az angol tükörből visszapillantó magyar szerzők arcvonásait.
A legtöbb idegen nyelven megírt, a magyar irodalmat tárgyaló könyv
magyar szerzője sokszor talán csak a tudatalattijában, de majdnem mindig
azt a célt követi, hogy a külfölddel úgy látassa saját irodalmát, ahogy ő
szeretné. A cél tiszteletreméltó, a kivitelezés lehet magasszínvonalú:
azonban az eredmény nem kétséges: a Cambridge-ben, vagy a Sorbonneon nevelkedett intellektuel csak álérdeklődést mímel a budapesti házaló
portékája iránt. Nem feladatom, hogy ez irodalmi házalás okait boncolgassam, hiszen ehhez a kérdéshez nap mint nap szakértelemmel szólnak
hozzá mind a külföldi, mind a belföldi sajtóban. Legutóbb éppen e folyó1461

irat oldalain közölt figyelemreméltó tanulmányt, bibliai haraggal,
Hellenbart Gyula „Nyugatról nézve” címmel. De az utóbbi időben egyre
inkább foglalkoztatja a magyar irodalom nyugat–európai térhódításának
vélt, vagy valós akadályai az otthoni irodalom–politikusokat is. Jelentős
lépésnek kell tekinteni az olyan tényszerűségre is törekvő tanulmányokat,
mint Simó Jenő cikke a Kritikában („A magyar irodalom külföldön”,
1966 október), mely igaz ugyan, hogy még mindig sajátos normákat állít
a külföldi közvélemény elé, de ténygazdagságával helyes következtetésekre engedi jutni az otthoni olvasót, ha már szerzőjüknek ez nem is adatott meg.
Hogy a házi használatra készített normák mennyire nem időtállók, azt
mi sem bizonyítja jobban, mint éppen Simó cikke. Molnár Ferenc, és sikerei az angolszász világban sokáig, főként az ötvenes években úgy szerepeltek, mint giccs, az irodalmi olcsóság, a fölényes technika érdemtelen
sikerei. Vagyis: a „Nyugat” kikapott, mert Molnár kellett, de mondjuk
Györe Imre, vagy Illés; Béla nem. Simó viszont már a magyar klasszikusok megérdemelt sikerei között emlegeti Molnár Ferencét. Így a „hagyományos” csoportosításban vannak helycserék, a lényeg azonban mindig a
hagyományos osztályozás pillanatnyi időtállóságán van. Simó cikke
azonban mégis tartalmaz néhány helyes következtetést: így annak felismerését, hogy a magyar irodalom iránti érdeklődés mindig politikai jellegű érdeklődés mellékterméke volt. Hogy milyen érzések fűződnek ehhez
a ténymegállapításhoz, otthon vagy idekinn, lényegében nem változtat a
helyzeten. Ha Simó tovább menne, s megengedné annak kimondását –
horribile dictu—, hogy a magyar irodalomról nem csak az Akadémia I.
osztályának mindenkori véleménye és rangsorolása az egyedül üdvözítő,
bármennyire kívánatos is lenne – ezt a véleményt külföldi nem szükségszerűen fogadja el –, akkor talán a magyarországi irodalomtörténészek is
sikeresebben folytathatnák felvilágosító tevékenységüket. így ez a feladat
a külföldön élő magyarokra és a magyar nyelvvel megismerkedő külföldiekre hárul. Az előbbiek nagyrésze megintcsak nem alkalmas a feladatra,
mert emigráns komplexumaik eltorzítják lelkesedésüket és jószándékukat;
arányérzékük teljes eltorzulása a műfordítás zsákutcájába vezeti őket.
A nyelvvel megismerkedő külföldiek száma természetszerűen kevés; a
sokat emlegetett nyelvi korlát igen gyakran valóban áthághatatlan akadály. Mervyn Jones azon kevesek közé tartozik, akik e nyelvi korlátokat
sikeresen áttörték. Teljes biztonsággal mozog a magyarnyelvű szakirodalomban, s noha szerényen azt állítja, hogy könyvét népszerűsítő munká-
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nak szánta, kétségtelenül többet nyújt, mintha csak néhány vonatkozó
szakmunka segítségével készített volna jól sikerült kompilációt.
Az öt klasszikus magyar íróról szóló részt egy rövid irodalomtörténeti
vázlat előzi meg, mely időrendben a XIX. század közepéig halad. A rövid
esszé kiemeli Tinódi epikai munkásságát, mert Zrínyi erre épített. Megállapítja, hogy Balassi az első európai jelentőségű lírikus a XIX. századig.
Hangsúlyozza Pázmány jelentőségét a prózai nyelv kialakulásában és a
XVII. századot tartja a magyar történelem legkilátástalanabb korszakának. Gyöngyösit egy hanyatló kultúra alakjaként állítja elénk; itt sokszoros áttételeken keresztül még mindig Toldy Ferenc szelleme kísért.
Mervyn Jones azonban gyakran kapcsolja hőseit ismerős angol irodalmi
alakokhoz. Érdekesnek és eredetinek látszik Gvadányi és Chaucer összehasonlítása: „a különféle embertípusok akikkel az istenhátamögötti,
északkelet Magyarországról Budára utazó falusi nótárius találkozik, éppúgy teljes képet nyújtanak a nemzetről, mint Chaucer zarándok társai.
Gvadányi éppoly melegséggel és humanitással ábrázol, mint Chaucer,
írásai éppúgy szatirikus kicsengésűek, mert amíg a vidéki nép egyszerű és
nyílt, vendégszerető és magyarul beszél, addig Buda az arisztokrácia fellegvára, s noha büszke magyar származására, nem ismeri a nyelvet és a
külföldi divat minden szeszélyességének áldozatául esik.”
Mervyn Jones éppúgy, mint a korabeli angol utazók a magyar irodalmi
megújulást és a nemzeti öntudat ébredését II. József kísérletének reakciójaként fogja fel. Ezt a tényezőt a hazai irodalomtörténetírás nem tartja
eléggé lényegesnek a Felvilágosodás eszmeáramlatai és a Martinovics
féle köztársasági mozgalom serkentő hatása mellett.
A Felvilágosodás mint fő tényező azért nem teljesen meggyőző, mert e
mozgalom nem szükségképpen nemzeti jellegű: igaz, hogy II. József a
német kultúra jegyében akarta a soknyelvű birodalmat kultúrállammá
alakítani, de a német nyelv előtérbe helyezése kizárólag racionalista alapon történt. Mégis ez a „nemzetietlen” germanocentrikusság váltotta ki
azt a reakciót, melyből a reformkori magyar irodalom, és a birodalom
szláv irodalmai kisarjadtak. Senki sem vitatná, hogy az első világháború
kitörése nem a szarajevói gyilkossággal kezdődött: ez még nem túlozza el
a trónörökös meggyilkolásának szerepét. Szerb Antal is így vélekedik a
preromantikáról írott tanulmányában. Szerinte a Felvilágosodás nem magyarázza meg a magyar nemzeti felújulást, mert a Felvilágosodás racionalista gondolatvilága nem ismeri azt a misztikumot, amit a nemzet, nép és
faj jelent. A német klasszicizmusban, mely igen erősen hatott Magyaror-
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szágon, az általános emberi hangsúlyozása háttérbe szorítja a nemzeti
jelleget.
Ugyanakkor Mervyn Jones kitűnően látja a magyar nacionalizmus jellegét is: az idegen uralmat túlélni vágyó életerő megnyilatkozása. Csak
ennyi. Manapság igen divatos külföldi és külföldön élő magyar történészek részéről e mozgalomnak olyan szándékkal történő tárgyilagos elemzése, melyből az derülne ki, hogy a magyar nacionalizmus valami Ázsiából hozott metafizikus felsőbbrendűségi érzés, mely kizárólag a szomszédnépek anyagi és szellemi kultúrája ellen irányult.
Ezekután vizsgáljuk meg az öt írót, pontosabban az öt írónak azokat a
jellegzetességeit, melyeket szerzőjük is részletezni kíván. Ki ez az öt író?
Már a nevek puszta felsorolása: Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen, Vörösmarty Mihály, Eötvös József és Petőfi Sándor is azt jelzi, hogy a szerző
úgy válogatta hőseit, hogy ezekkel a magyar irodalmat jellemezze a XIX.
század közepéig. A régiek közül Balassa és Csokonai is számot tarthatna
a figyelemre, ha az öt kiválasztott író a „rangsorolás” igényével került
volna Mervyn Jones könyvébe. Azonban erről szó sincs, az öt író csupán
azt a célt szolgálja, hogy az angol olvasót a magyar irodalom öt jelentős
írójával megismertesse.
Az első író, Zrínyi kiválóan alkalmas arra, hogy a török háborúk korát,
és a kialakuló elbeszélő költészetet ismertesse Mervyn Jones. Ebben a
keretben Zrínyi művein keresztül jelenik meg. Lírai költeményeit összeveti a korabeli olasz lírával, s megállapítja, hogy noha ezek több mint utánzatok, a klasszikus örökség hagyományos fegyverzete nem engedi a költő
egyéniségét megnyilvánulni. A Szigeti veszedelem azonban már olyan,
mintha Oroszlánszívű Richárd megénekelte volna az első keresztes hadjáratot. Ez utal az esemény grandiózitására és hősből felszabaduló élményanyag mindent elsöprő erejére. Eposzt írni a legyőzött nézőpontjából nem
kis feladat, s ez sikerült Zrínyinek. Jóllehet, az Iliászban gyakran látjuk az
eseményeket a trójaiak nézőpontjából, de az Iliász nem Trója bukásáról
szól. Mervyn Jones minden hasonlóságot észrevesz Zrínyi és Vergilius
között, s az eposz elemzése, noha járt utakon halad – szigorú és tárgyszerű stílusával az analitikus megközelítés klasszikus iskolapéldája. Az
elemzés sokoldalú: kiterjed a stílus és szerkezet kérdéseire, tartalmaz friss
nyelvi megfigyeléseket is. Mervyn Jones a tudatosságot értékeli legtöbbre
Zrínyi eposzában: a klasszikus hagyományok összefonódtak az eposzban,
„de Csáktornya tornya kétségtelenül nem elefántcsonttorony volt”, mint
írja.
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Ugyanilyen részletes ismertetést és elemzést találunk Zrínyi prózai
munkáiról és a korabeli Zrínyivel foglalkozó európai irodalomról. Ezek
mind a hadvezért és államférfit méltatták. A legérdekesebb Jacobus
Tollius holland tudós könyve, melyben leírja csáktornyai látogatását, Zrínyi hatalmas könyvtárát és nyelvtudással párosult műveltségét, Európa
határán, ahol fegyverek között sem hallgatnak a múzsák. Zrínyi halálát
Európa–szerte gyászolták, de nem a költőt. Jelentőségét így foglalja össze
Mervyn Jones: „Nem adatott meg neki, hogy szörnyű szablyájával hírnevet szerezzen; a tolla által lett híres. Kiemelkedő példája annak a költőkatona típusnak, melyet az angol irodalomban Sir Walter Raleigh és Sir
Philip Sidney képviselt. Fontosságát nem kardjában vagy tollában látjuk
egyedül, hanem toll- és kardforgatásának tökéletes egységében.”
A Mikes esszé nagy meglepetést tartalmaz az olvasó számára. Nagyon
kevesen gondoltak arra, hogy Mikes stílusa hogyan hatna angol gúnyában. És itt a meglepetés, mert Mikes gondolatai, mondatszövése, sajátos
fordulatai nem veszítenek semmit eredeti szépségükből angolul sem. Ez
kétségtelenül Mervyn Jones filológiailag megbízható fordításának köszönhető, de talán annak is, hogy Mikes nyelve rendkívül fegyelmezett és
tárgyszerű. Mondatainak természetes hullámzása egy Vivaldi zenemű
zárt, de öntörvényein belül óriási variációs lehetőségekkel rendelkező
világát képzelteti el az olvasóval. Azt hiszem, kulturpolitikusok soha nem
ajánlották Mikes Leveleit külföldi olvasónak, mert kimondatlanul is túlságosan magyarnak tartották honfibúját Lévay József utánérzésében, s olvasmányai gyakori felhasználása miatt pedig nem eléggé eredetinek. Mikes szomorkás hangulatú utalásai Erdélyre, angolul is megőrzik hangulatukat, s ha Erdély helyett Kelet–Anglia szelíd lankáit helyettesítjük be,
sok angol kivándorlónak megdobogtathatta volna szívét valahol a Nagy
Sós tó partján.
Mervyn Jones Mikes esszéje jól megszerkesztett kerek egész. Természetesen a Törökországi levelek rendszeres elemzésén alapul, ugyanakkor
megrajzolja a Rákóczi emigráció alkotta hátteret és a Levelek kiadástörténetét is.
A Zrínyi és Mikes esszé pregnánsan igazolja az analitikus módszer finomságokat kiemelő tulajdonságát, a Vörösmarty esszé éppen ennek hátrányairól győzi meg az olvasót. Amíg Mikes és Zrínyi esetében egy–egy
műre épült a tanulmány, a Vörösmarty életmű sokfélesége miatt több periódusra oszlik, és több művet kell részletesen megvizsgálni. Talán a
hosszabb tartalmi ismertetések miatt nem jut a szerzőnek elég helye Vörösmarty módszeresebb ismertetésére. Vörösmarty tanulmányával kap1465

csolatban Mervyn Jones főként Gyulai Pál, Horváth Károly, Lukácsy
Sándor, Balassa Imre és Tóth Dezső munkáira hivatkozik. Ezek közül
Gyulaié klasszikus értékű esszé, Tóth Dezsőé nagy apparátussal megírt
monográfia, Lukácsyé forráskiadvány, Horváth Károly a Vörösmarty kritikai kiadást szerkeszti, Balassa pedig az életrajzi regény sajátos műfajában írt Vörösmartyról. Föltétlenül hiányzik e névsorból, melyet az előszóban ad meg Mervyn Jones, Babits Mihály neve.
Talán ez is az oka, hogy Vörösmarty lírájáról, főképp a forradalom
utáni nagy verseiről a szerzőnek nincs sok mondanivalója. Idézi őket prózai fordításban, de az elemzés, vagy kommentár–jellegű megfigyelések
hiányoznak. A Babits esszé előtti Vörösmarty irodalom Gyulai életrajzát
leszámítva, használhatatlan iskolás dolgozatok gyűjteménye. Babits,
Schöpflin és Kosztolányi Vörösmarty–renaissance-ot teremt: ez főként a
Gyulaitól nem kellőképpen értékelt líra rehabilitása. Nem érdektelen felvetni a kérdést, miért nem hat Vörösmartynak a magyar olvasó számára
modern képeket felidéző költészete egy angol olvasó képzeletére. Lírája
inkább „nemzeti” jellegű lenne, mint elbeszélő költeményei? Mervyn
Jones tanulmányából az derül ki, hogy érdeklődését Vörösmarty erősen
romantikus cselekményű drámái és eposzai kötik le, valamint az Ezeregyéjszaka káprázatát idéző nyelve. Másszóval, az epikus Vörösmarty költőisége.
A kötet legkiemelkedőbb tanulmánya Eötvösről szól. A lendületes írás
alcímének megfelelően a regényírót és államférfit elemzi, Eötvös regényei és politikai írásai alapján. A regények – A karthausi, A falu jegyzője,
Magyarország 1514-ben és A nővérek – elemzése kimutatja, hogy A
falu jegyzője nemcsak Eötvös legjobb regénye, hanem mestermű is, mely
a XIX. századi európai irodalom remeke. Már A karthausi jelentősége is
több, mint irodalomtörténeti, mert „a kimerítő hosszúságú körmondatok
sem homályosíthatják el a szerkesztés ügyességét; és a leírások – a Mont
Blanc, a párizsi élet forgataga, egy napnyugta szépsége – tartalmazzák
Eötvös verseiből hiányzó költészetet, éppen olyan mértékben, mint
Gustave elmélkedései.”
Sőtér István az Akadémia Magyar irodalom történetében a kritikai realizmus első klasszikusaként tárgyalja Eötvös Józsefet, s így meglehetősen
nehéz feladattal áll szemben, amikor A nővérek című regényről ír. „A
nővérek – írja Sőtér –, nagyrészt ugyanolyan környezetben játszódik, mint
A falu jegyzője, s lapjain Eötvösnek bőven nyílnék alkalma a népi élet
alakjainak, jeleneteinek gazdag, színes bemutatására... A nővérekben
háttérbe szorul a nép. .. Valójában csak vérszegény hiányosan megrajzolt
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idill keretében sikerült színre léptetni a népet.” Mervyn Jones használta
Sőtér Eötvös monográfiáját, mely az előbb idézett szövegnek nem forrása
ugyan, csak annyiban, hogy ezeket az elmarasztaló gondolatokat ott bővebben fejti ki. Sőtér kritikai mércéjét nehéz lenne kimutatni Mervyn Jones elemzésében, mert Eötvös pszichológiai regényében a szereplők pszichológiai motivációinak megindokoltságát keresi. „Eötvöst kritizálni
azért mert távoltartja magát az eseményektől, nagy hiba lenne – hiszen
Ormosy és Káldor szakadnak el a való élettől, nem pedig Eötvös. Az író
hősei korlátait azzal mutatja meg leghatásosabban, hogy regényéből elhagyja azokat a mozzanatokat, melyek látókörükön kívül esnek.” Mivel
Káldoryék éppen 1848-ban utaztak külföldi nászútra, és az „események”
miatt tovább maradtak, mint azt eredetileg tervezték, nem lenne nehéz
rámutatni Eötvös saját disszidálásának talán nyomasztó emlékére. Ezt a
párhuzamot valóban megvonja Mervyn Jones, de teljesen tisztában van
azzal is, hogy író és hőseinek hasonlatosságát nem érdemes ennél a pontnál tovább vinni.
A nővérek elemzése sok rejtett finomságot fed fel: a regény egyik jellegzetessége Eötvös érdeklődése a női lélek pszichológiája iránt. Ez abban nyilvánul meg, hogy a női alakok túlsúlyban vannak és abban is,
hogy az eseményeket és a férfiakat sokszor a nők szemével láttatja Eötvös. A regény cselekménye is a női érzelmek logikája szerint épül fel.
Mervyn Jones kitűnő elemzése arra is rámutat, hogy A nővérekben Eötvösnek egyébként bőven ömlő reflexiói a helyzetekből adódnak és távolról sem annyira késleltetik a cselekményt, mint korábbi regényeiben.
Eötvös politikai írásainak elemzése alkotja a tanulmány másik felét.
Légfontosabbnak A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra tetszik. Sőtér szerint „rettegés, kétely, tapogatózó egyensúly keresés: ez az Uralkodó Eszmék lényege. Azt is szemére hányja Eötvösnek,
illetve az Uralkodó Eszméknek, hogy... „hiába keressük benne a korábbi
művek nagy, látnoki, reménykedő végakkordjait.” Ezt valóban hiába tennénk, hiszen a szépirodalomban van helye a váteszségnek, a politikai irodalom, ha nem számol a realitással, holdkóros ábrándok hordozójává válhat. Az Uralkodó Eszmék pedig az, amit címe ígér: a XIX. század liberális–demokratikus eszméinek hatása az államra. Középpontjában a haladás
eszméje áll, melyet Eötvös után így foglal három pontba Mervyn Jones:
a) Mindenfajta haladás olyan egymástól különböző egyének érintkezésétől függ, akik különféle erők és eszmék összeütközését képviselik. 2) A
haladás iránya minden adott korban a kor uralkodó eszméitől függ. 3) A
haladás mértéke azon a szükségességen fordul meg, mely a kezdeti lökést
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szolgáltatja, hogy a konzervatív ösztönt legyőzzük. A konzervatív ösztön
megnyilvánulása a tehetetlenséghez hasonlít a fizikai világban.
Mivel az ember célja a földön a haladás, csak azok az intézmények létjogosultak, melyek a haladás törvényszerűségeinek megfelelnek. Az első
törvényszerűség megkívánja, hogy magukat artikuláltan kifejezni tudó
egyének legyenek, s ezeknek az egyéneknek alkalmuk legyen nézeteiket
összeütközésbe hozni. A második törvény azt kívánja, hogy a szabadságot
és egyenlőséget olyan mértékben tegyük lehetővé, ahogy azt az adott társadalom valós szükséglete megkívánja. A harmadik törvény azt kívánja,
hogy a változások szükségességét kimutassuk, hogy az állam hatalmát
mérsékelni kell, és hogy csak amikor a változások szükségességéről meggyőződtünk, kell a változások leghatásosabb módjához vezető utat megkeresni.
Az Uralkodó Eszmék figyelemreméltó fogadtatásban részesült külföldön: nemcsak Németországban, de Franciaországban és Angliában is. A
szabadelvű Westminster Review melegen dicsérte, s nem érdektelen felfigyelni arra a hasonlóságra, mely az Uralkodó Eszmék és az öt évvel később megjelent On Liberty között fennáll. Nem tűnt volna fölöslegesnek,
bár kitérőt jelentett volna a tanulmányban, ha Mervyn Jones összeveti,
illetve párhuzamosan vizsgálja Eötvös és John Stuart Mill gondolatait a
fent említett munka esetében.
Eötvös egy másik elméleti írása, A nemzetiségi kérdés elemzésében
Mervyn Jones rámutat, hogy a politikai gondolkodó Eötvös legnagyobb
erénye a társadalom, illetve az állam egyének összességéből álló voltának
mindenkori szemmel tartása. Eötvös gyakorlatiassága és humanitása a
röpirat minden oldaláról előtör – csupán optimizmusa volt irreális: javasolt megoldásai inkább az eszményi jövő felé mutató prófétaság jelei,
mint a kor égető kérdéseit gyakorlati úton orvosolni vágyó államférfi javaslatai. E megoldások nagy paradoxonja, hogy bármelyik liberális európai országban elfogadhatók lettek volna, csupán azoknak a nacionalistáknak voltak elfogadhatatlanok, akiknek megoldásként javasolta.
Már az Uralkodó Eszmékben így gondolta Eötvös a nemzetiségi kérdés
megoldását: ha az a tévhit eloszlik, hogy Európa politikai határait újra
lehet megrajzolni nemzetiségi alapon, a kötelék mely a különböző államokban élő nemzetiségeket összekapcsolja, az államokat is közelebb fogja hozni egymáshoz és ennek eredményeként a békés együttélés szükségét
is érzékelni fogják. Talán ezek a „nagy, látnoki, reménykedő végakkordok”, melyeket Sőtér számonkér Eötvöstől, jelentik az idealista költő
felülkerekedését a gyakorlati politikuson. Eötvös itt a békés együttélés
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manapság divatos kifejezését használja először az európai politikai irodalomban. A kifejezés modern értelmében az angol nyelvben jelent meg
először 1920 körül. Nem egészen mentes az iróniától az a tény, hogy éppen az után, és azzal kapcsolatban, hogy Európa határait újra rajzolták
nemzetiségi alapokon.
A kötet utolsó tanulmánya, mely Petőfiről szól, bőven tartalmaz prózai
fordításokat. A prózai fordítás előnye, hogy nem akar többnek látszani,
mint ami: filológiailag hű tolmácsolása a költő gondolatainak, a forma
teljes mellőzésével. Az érdeklődő mindig megtalálhatja az eredeti magyar
szöveget lábjegyzetben, s ez az egész könyvben található versfordításokra
jellemzően, dicséretreméltón mentes a sajtóhibáktól. A János vitéz ismertetését is prózában fordított részletek illusztrálják.
Idekívánkozik ezzel kapcsolatban a János vitéz sorsának felidézése
Angliában. Először a Pulszky házaspár fordításában jelent meg rímtelen
jambusokban 1851-ben. Kissé hosszadalmas, de érdekes bevezetőjében
Pulszky Teréz meggyőzően fejtegette az elbeszélő költemény naiv jellegét. A viktoriánus angol kritika azonban ezek ellenére félreértette, vagy
még inkább nem értette a költeményt, és bizony nagyon elhúzták az angol
köpönyeget öltött János vitéznek és szerzőjének a nótáját. János vitéz
kalandjait teljesen érthetetlen és céltalan kalandok sorozataként fogták fel,
s ráadásul a szerzőt földrajzi tudatlansággal vádoltak, mert azt írta, hogy
Franciaország Indiával határos! Másodszor Sir John Bowring fordította le
és adta ki 1866-ban Petőfi kötetében. Ez a fordítás Kertbeny német fordítása alapján készült. Kertbeny magyar tudása hagyott némi kívánni valót
maga után, csak úgy, mint Sir John német tudása sem volt kifogástalan.
Az eredmény nem lehetett kétséges. Azonban 1866-ban már nem lehetett
kis nyelvek nagy mestereként akármivel előállni, s a Saturday Review
névtelen kritikusa (feltehetőleg Thomas Watts) nagyon kémény szavakkal
tanácsolta el Sir John Bowringot a műfordítástól. Jó filoszként egymás
mellé helyezte a magyar, német és angol változatot, s pontról pontra kimutatta a kiválasztott szemelvényekben, hol terheli Kertbenyt,
Bowringot, illetve mindkettőjüket a felelősség a ferdítésekért.
Mervyn Jones a János vitéz jellemzésére Lucas angol irodalomtörténészt idézi, aki az Odysszeáról megállapítja, hogy „nem csak a jó szerencse és balsors története a tenger veszélyei közepette, hanem lojalitások
elbeszélése, melyeket jó szerencse és balsors sem tudtak megingatni”.
János vitéz lojalitását a természetfeletti erők bekapcsolódása sem ingatja
meg. Erre épül a költemény; a művészi egység alapja János vitéz kitartó
szerelme Iluska iránt.
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A Petőfi-tanulmány végigköveti Petőfi útját, költeményekkel illusztrálva egészen a segesvári végzetes napig. Érdeme, hogy felkészültségével
eléri célját: s talán közelebb hozhatja az angol olvasóhoz Petőfi költészetét, mint az eddigi angol nyelvű Petőfi-irodalom teljes egészében.
Ez jellemző összefoglalva mind az öt író portréjára: a műveket beszélteti, s a tudós, ha lehet, szerényen a háttérben marad.
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SZENTE IMRE
A szem finn ugyan, de a szemüveg!? 477
Aarne Laurila: Unkari – romantiikka ja realismia, Helsinki 1966,
Amikor kezembe kaptam Aarne Laurila könyvét Magyarországról, egy
dologban biztos lehettem: az író tollát rokoni–baráti jóindulat vezette.
Megvallom, jólesik ez a biztonság a sok rosszat tapasztalt, rokontalan
magyarnak. Másrészről azonban kétségtelen, hogy a magunk megismeréséhez sokszor jobban hozzásegít a szigorúbb idegen kritikus szeme, akár
az ellensége is, amint erre Illyés Gyula még a negyvenes évek elején rámutatott („Hírünk a világban”, Magyar Csillag). Többek között ezért aggasztó a magyar politikai vezetők – immár hagyományos – merev elzárkózása minden ún. ellenséges kritikától, amelyhez – szintén hagyományosan – hozzácsapják az ellenzékit is, köztük a mindenkori emigrációét.
Mikor pedig az előszóból kiderült, hogy a könyv a helsinki Magyar
Követség támogatásával és több otthoni hivatalos szerv és személy közreműködésével született meg, joggal felmerült bennem a kétely, vajon
kívülállóé-e egyáltalán a tekintet, mely itt szemügyre vett bennünket, s
nem azt fogom-e inkább megtudni, hogyan látja és hogyan óhajtja láttatni
magát másoktól a „rendszer”.
Egyébként ez sem új dolog a hazánkról szóló finn beszámolók történetében. Egyrészt, mert nemigen ismertek bennünket, másrészt mert mindig
„udvarias rokonok” voltak, a finnek korábban is nekünk engedték át annak a képnek megrajzolását vagy retusálását, amelyet aztán magukkal
vittek hazájukba. Ez persze kölcsönös óhajból fakadt: ragaszkodtunk
egymás eszményítéséhez, bizonyos kényelmesen felületes, a fehér asztalnál könnyen felmelegíthető kellékekhez, melyek máig sikeresen fennmaradtak, átvészelve a sokkot, amit nekünk Sillanpää Jámbor nyomorúsága,
a finneknek Kodolányi, Veres Péter, Móricz Zsigmond komorabb színei
okoztak.
Laurila könyve ebből a szempontból a rólunk szóló irodalom javához
tartozik, célkitűzése: a valósághoz hű, illúziótlan képet adni rólunk és
országunkról a finn olvasónak, helyükre tenni a dolgokat, bemutatni a
romantika mögött a valóságot. Fokozza a vállalkozás jelentőségét az a
tény, hogy – néhány kisebb riportot (Jörn Donner: Rapport fran Donau és
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Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 3. számában.
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Pekka Lounela: Idän kääntöpüri, 1962) leszámítva – ez az első kísérlet a
háború utáni Magyarország bemutatására Finnországban.
Hogy a kísérlet csak félig sikerültnek mondható, annak legfőbb oka –
ebben egyetérthetünk egy kitűnő finn bírálóval (Max Rand: Kulcslyuk
Magyarországhoz, Helsingin Sanomat, febr. 18.) – az, hogy a fiatal író és
publicista (Magyarország barátja és ismertetője kisebb–nagyobb előadásokban, egyébként Sillanpää életrajzírója is) nem tudta mindvégig megtartani a téma–kívánta igényességet, s így könyve meglehetősen egyenetlenre sikerült, mind a szerkesztés, mind a színvonal szempontjából.
A szerkesztés lazasága – a könyv nyolc fejezetből, mondhatni önálló
cikkből áll – önmagában nem volna hiba. Kitűnő a történelmi áttekintés,
különösen a kiegyezés óta eltelt száz évről, de még – meghazudtolva félelmeimet – a kommunista éráról és a forradalomról is. Ezekben, valamint
a parasztság múltjáról, a régi Magyarország szociális viszonyairól és természetesen a magyar irodalomról szóló fejezetekben elsősorban olvasmányaira támaszkodik a szerző, nem utolsó sorban a magyar szépirodalomra.
Egy fejezetet – a magyar líráról szólót – Képes Géza írt. A könyv egyensúlya – ebben is igaza van Max Randnak – így az irodalmiság irányában
billen ki. Ennek megvannak a maga veszélyei, bár finnországi viszonylatban ez is hézagpótló vállalkozás: útbaigazítás, mit érdemes elolvasni a
magyar valóság megismeréséhez. Fordítások híján ez persze, sajnos,
többnyire jámbor szándék maradhat csak, egyébként meg kell elégedni a
„tartalom”-mal. Laurila ismerteti (több oldalon át) a Puszták népét; a Petőfi–monográfia már szerencsére le van fordítva. A forradalomról szóló
fejezethez teljes egészében idézi az Egy mondat a zsarnokságról című
Illyés–verset; Illyésre többször is hivatkozik, két fényképét is közli (az
egyik alá sajnálatosan Lukács György neve került). Rövid tartalmi–
eszmei utalással szóba kerül Németh László két drámája (Villámfénynél,
Galilei), Móricz Boldog embere (ez le van fordítva finnre), Veres Péter
Próbatétele (ez is); a fiatalok közül Fejes Endre Rozsdatemetője, Sánta
Ferenc Húsz órá ja, Csák Gyula drámája (Békesség a bűnösöknek – erről
én is írtam az Új Látóhatár 1965/2. számában). Részletesen ismerteti
Lukács György pályáját, interjút közöl Déry Tiborral (a Niki olvasható
finnül), felületesen utal Bibó István eszméire és sorsára.
Az ember szívesen kiegészítené Laurila olvasmányait – megint Max
Rand szavaival élve – a „beérkezetteken” kívül a „mérges fiatalok” megnyilatkozásaival is; ilyenekből ugyanis „sok van Magyarországon: éppoly
mérgelődők és hazafiasak, akár Lengyelországban”. Továbbá érdemes lett
volna kikérdezni a „kávézóban üldögélő utca–emberét és a csepeli vagy
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dunapentelei munkást is”. A kritikus itt joggal kifogásolja az információ–
források egyoldalúságát, valamint a szerző módszerét: „Könyvét Laurila
nem mint riporter, nem mint analizáló írta, hanem elsősorban mint népművelő, aki az újságírás eszközeivel él. A szükséges kritikusi állásfoglalást így többnyire az egyéni fontolgatás helyettesíti.”
Tegyük ehhez hozzá, hogy „fontolgatásai” során a szerző nem mindig
tudja, min kell s min nem érdemes csodálkozni. Lelkesedik például azon,
hogy Képes Gézának egy pesszimista verse (amolyan Vanitatum vanitas–
hangulatú) megjelenhetett, de az fel sem tűnik neki, milyen végtelen szomorú, hogy Déry Tibornak egyáltalán eszébe jut ilyesmiket nyilatkozni:
„Magyarországon most lehet beszélni, kritikát gyakorolni. Már nem folyamodnak nagyon gyakran adminisztratív eszközökhöz – elvben lehet
írni akármit, ha nem írunk a kormányzat ellen, s ez nemcsak elvben van
így, hanem gyakorlatban is. A cenzúra csak olyan esetekben lép közbe,
amelyeknek külpolitikai jelentőségük van. A szellemi helyzet az országban 3–4 év folyamán feltétlenül javult.” – Ehhez a sivár, kényszeredett
nyilatkozathoz nem kell kommentár.
A képzelődő „fontolgatás” – ha nem a „sugalmazottság” – viszi rá
helyenkint naiv laposságokra a szerzőt: vagy valóban hiszi, hogy „az egyszerű dolgozó” elégtétellel vette tudomásul a díszmagyarok–frakkok eltűnését s az „új osztály” megjelenését a Gellért termeiben? Vagy azt az
igazság magvát ugyan tartalmazó, de annál sunyibb tanmesét, hogy „régen” kultúra és művészet „a kevesek dolga volt”, s 45-ben éppen a feladat
égető volta („kultúrát adni a széles tömegeknek”) ragadtatta túlzásokba a
hatalom birtokosait?
Ez a kultúráról és művészetről szóló fejezet a gyengébbek közé tartozik, akárcsak a jelenlegi állapotokról, az életszínvonalról, az általános
közhangulatról, a jövőbeli tervekről, reményekről, lehetőségekről tájékoztató, meglehetősen szétzilált, a könyv különböző fejezeteiben felbukkanó
részletek. Ezekről a kritikusnak is nehéz összefoglaló értékelést adnia, az
olvasót pedig hol bosszússá teszik csapongásukkal és felületességükkel,
hol az adatok tömegével zavarják meg, melyek sehogysem akarnak egységes képpé összeállni. Kíváncsiságot kelt fel ugyan, de ki nem elégíti. Ez
persze nem lenne baj, ha az olvasó fordulhatna valahová: szakkönyvhöz,
lexikonhoz, akár sajtóhoz is – csakhogy ami ebből a nemből rendelkezésére áll, abból csak a „nesze–semmi–fogd–meg–jól” szól hozzá. így aztán
akármekkora volt is a jószándék a teljes igazság feltárására az író, az őt
tájékoztató baráti kör s – miért ne tételezzük fel? – a kiadást támogató
hivatalos szervek részéről, az olvasóban mégis az a kényelmetlen érzés
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marad hátra, hogy lényeges dolgokat elhallgattak vagy éppen „elvicceltek” előtte.
Annyit mindenesetre levonhat magának összegezésül, hogy Kádár
Magyarországában – mint Cs. Szabó László írta egyszer – már lehet élni.
A mai Magyarország, ha a tényeket ügyesen csoportosítjuk, jobban
mondva megkeverjük s amiről jobb nem szólni, elhallgatjuk – egészen
hasonlónak látszik holmi majdnem–demokratikus, szegényebb nyugati
országhoz: itt is, ott is a mindennapiért, a lakásért, a gyerekek iskoláztatásáért, egy–egy háztartási gépért, tévéért gürcöl a kisember, autóról álmodik, pop–zenéért, mini–szoknyáért hevül a fiatalság. A szegénységet
megédesíti az északi embert különösen mindig elbűvölő temperamentum,
a felvágott nyelv, mely öniróniában, viccgyártásban felülmúlhatatlan. A
szerző legalább egy tucat pesti viccet elmesél – nem tud ellenállni a csábításnak. Ilyeneket nemcsak dugáruként terjesztenek, sőt: manapság a „jó
kommunisták” is azzal mutatkoznak nagyvonalúnak, hogy – mint mondják – összedolgoznak a reakciósokkal: ezek kitalálják, ők pedig terjesztik
a vicceket. Ez a szabadszájúság azért is jó találmány, mert olyan könnyen
összetéveszthető a szólásszabadsággal. Pedig hogy az ennek felállított
tüskésdrótok nem inspirálnak viccelődésre, azt láthatja bárki az előbb
idézett Déry–nyilatkozatból.
Illúziótlanságban a rendszer támogatói alig maradnak el az egyszerű
honpolgártól, aki szerint – Laurila idézi ezt az újévi viccet – az újesztendő
közepesnek ígérkezik: rosszabb lesz, mint az előző év volt és jobb, mint
az utána következők. Az idejétmúltnak járó kicsinyléssel beszélnek azokról a vezetőkről, akik „kerek frázisokkal” nyilatkoznak a nehézségekről,
elismerik, milyen felesleges hátramozdító a még mindig kényszerű ideológianyúzás az egyetemeken s azt, hogy a magyarok már egyáltalán nem
tekintik Moszkvát a világ közepének, inkább szívükhöz szól De Gaulle
Európa–koncepciója. Milyen kár, hogy ezt a könyvet nem fordítják le
magyarra, akkor érne csak igazán valamit ez az őszinteség: belföldi használatra!
Azonban éppen ez ennek a könyvnek, helyesebben „születési körülményeinek” főbibéje: mintha rá lenne ragasztva a homlokára a patikai utasítás: „Csak külső használatra!” Eszembe se jutna itt vitatkozni vele, ha
otthon olvashatnák és megvitathatnák, kiegészíthetnék, cáfolhatnák vagy
helyeselhetnék. A Janus–arc azonban hozzátartozik a rendszer lényegéhez, s ebben tökéletes az egyetértés a vezetők s az együttműködő – a finn
szerzőt tájékoztató – értelmiség között. Magatartásuk elvi alapja az a
meggyőződés, hogy a magyar nép nem érett a demokráciára s így a teljes
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információra sem. A finn demokrácia s a mégoly liberális népi demokrácia között éppen ez a leglényegesebb különbség, s ez, legalábbis úgy látszik, elkerülte a szerző figyelmét. Cinkosan összenevet a viccmesélő „haza bölcseivel”, hogy a magyarok „várják az amerikaiakat” – micsoda liberalizmus: még ezt is lehet, s nem jár internálás érte! Valójában végtelenül
szomorú, hogy csakugyan vannak még, akik az amerikaiakat várják s
zöldnél zöldebb politikai nézeteket vallanak – a hiányos információ következtében. Ehelyett ugyanis sajtó és rádió csak a termelési hírek szárazmalmát pergeti, vagy patetikus fájdalommal érez együtt a haladó emberiség tyúkszemével, amelyre – még ez a jó – ma már nemcsak Vietnámban, hanem Pekingben is taposnak.
„Legyen úgy, mint régen volt” – ezt az állítólagos népdalt választotta
vezérmottóul könyve elejére a szerző. Kinek a „népdala” ez, miféle rétegé? S főleg: miért kapott ilyen díszhelyet? Továbbá: miért tér vissza több
ízben is az a motívum, hogy a magyar népnek a történelem viharai közepett nem volt érkezése ránevelődni a „nyugati értelemben vett” demokráciára? S miért aggódik oly buzgón a szerző a „győztes kommunistákkal”
azon, hogy mi is lett volna, ha 56-ban a felkelők győznek: talán bizony
még kapitalizmus és többpártrendszer is! – No hiszen, majd csak megbirkózott volna a magyar nép ezekkel a „szörnyűségekkel”, mint ahogy a
finn nép sem pusztult beléjük önállósága évei alatt.
Kár, hogy a magyar külpolitika, mely ezen a könyvön s mintegy a
semleges–rokoni finn területen keresztül tapogatódzik új utak felé, keres
az életösztön természetes parancsára kapcsolatokat Európával, ilyen kicsinyes egyhelyben–topogásra veszteget időt és energiát, ahelyett hogy
bátran megtenné azt a lépést, amire már–már emelgetné a lábát: rehabilitálná a forradalmat, annak vezetőit s az akkor lefektetett elvekre alapozná,
intézményekre építené a magyar nép jövőjét.
Mert ez a könyv tájékozódás ebben az irányban is. Nem „lépés”, mert
hiszen a magyar érdekeltek bármikor moshatják a kezüket: „Ezt nem mi
gondoljuk így, csak a finn szerző írja.” Az azonban mégis jelent valamit,
hogy a Magyar Követség támogatott itt egy könyvet, amely a forradalomról, annak célkitűzéseiről, lefolyásáról, vezetőiről tárgyilagos képet ad,
elismeri, hogy épp az ifjúság és a munkásság fordult szembe leghevesebben a rendszerrel; Bibó István és Nagy Imre útjáról, a „harmadik útról”
úgy beszél, mint amely ugyancsak az egyik lehetséges útnak látszhatott a
magyarság számára, ha szerencsétlen külső körülmények – itt elsősorban
a szuezi kaland tétetik felelőssé – le nem kényszerítik róla a magyarságot.
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Dehát, mint mondtuk, ezeknek a dolgoknak s még sok egyébnek otthon kellene elhangzaniok, hogy otthon indítsanak meg egy olyan fejlődési
folyamatot, hozzanak létre egy olyan igazi „kiegyezést” a kormányzat és
a nép között, amely fedezet lehet az oly hőn áhított külföldi kölcsönökre,
alapja lehet eredményes külpolitikának.
Laurila magyarjai ezzel szemben egyelőre csak arról tudják biztosítani
a „kapitalista világot”, melyhez közeledni akarnak, hogy „Magyarország
szilárdan áll a szocializmusban” (20. l.), továbbá, hogy van egy igazi nagy
emberünk, akiben otthon és külföld egyaránt bízhat: Kádár János. Tőle
többször idéz bölcs mondásokat a szerző, s bár egyszer egy viccet is elmesél róla a tiszteletlen pestiek nyomán, bőven jóváteszi ezt egy kétoldalnyi dicsérettel a forradalomról szóló fejezetben.
Megtudjuk, hogy Kádár szívósan s nagy körültekintéssel készült már
Rákosi alatt a hatalomra, míg végül 56 novemberében elérkezett az ő órája. A könyv szerint Kádár azok közé az igaz magyarok, jó sáfárok közé
tartozik, akik keménységet mutatnak s behajtják a munkát az uraság jelenlétében, különben pedig nagyon elnézők az egyszerű néppel szemben, ö
az a bölcs, tehetséges politikus, aki – ellentétben az eddigi vezetőkkel –
többé nem a romantika és a kalandok útvesztőjébe, hanem a realizmus
biztos útján vezeti népét.
Lám, nincs demokráciánk – arra ugyanis nem értünk meg –, de van
gazdánk, hősünk és apánk: Väinemöinenünk. Nála sok mindent elérhetünk. Engedélyezett volna ő több pártot is, ha 56-ban „pozitívan” működtek volna. „Nem volna illendő most firtatni annak a pozitív módnak közelebbi meghatározását” – fűzi hozzá a szerző. A külföldi magyar is sokat
köszönhet Kádárnak, pl. hogy láthatja rokonait; de hazatérésének sincs
semmi akadálya. Még Kéthly Anna is hazatérhet, ő azonban előbb rehabilitálást kívánna Nagy Imrének is.
Azt is megtudjuk továbbá, hogy annál is inkább egyetlen reménye népünknek Kádár és a legfelsőbb vezetés, mert az alsóbb, a végrehajtó pozíciókban továbbra is a régi emberek, a sztálinisták ülnek. S annyira, úgy
látszik, Kádár sem erős, hogy ezeket kiakolbólitsa. Vagy taláncsak nincs
szüksége rájuk? Olyankor, mikor „inspekció” előtt a szigorú pallér szerepét kell magára öltenie a nép atyjának? Vagy tán azért kell megtartani
őket, minden reakciósságuk ellenére is, mert „pozitívan” viselkedtek 5óban? Hisz áll még az emlékmű – a könyv is közli a fényképét – hirdetve
azoknak a „hősöknek” dicsőségét, akik elestek az „ellenforradalmárok
elleni harcban”.
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„Magyarország az egyre nagyobb társadalmi biztonság és szellemi
szabadság felé halad” – állapítja meg a szerző. E kedvező és kívánatos
fejlődés feltétele, hogy sikerüljön „a nép bevonása a politikai életbe és a
bürokrácia legyőzése” – garanciát azonban alig tud említeni mást, mint
Kádár személyét, akinek „van szíve is, esze is, tud hivatkozni a nemzeti
érzésre, habár egyesek szerint nem lépett fel eléggé energikusan az erdélyi magyarok ügyében”. – Tegyük hozzá, hogy ehelyett inkább azok ellen
lépett fel energikusan, akik az erdélyi magyarság ügyében szervezkedtek?
Továbbá, a „titkos pártalapítók és lapterjesztők”, az áremelések ellen zúgolódók, valamint az „illegális” hitoktatók ellen?
Ezért alig tekinthető többnek a gyakorlati okosság diktálta óvatosságnál, az adott viszonyokhoz való kényszerű alkalmazkodásnál a közelmúltból levont tanulságok e hangzatos összegezése: „A hatalmonlévők
néha sokáig is vezethetik a folyót önkényük szabta irányban, akár ridegen
el is vághatják a folyó természetes útját. De ilyen kormányok szempontjából Magyarország népe nem megbízható, mert a legszigorúbb felügyelet
ellenére is hirtelen kísérletet tehet, hogy kitörjön a szorítóból. Diktatúrára
a magyar nem alkalmas, ahhoz túlságosan értelmes, tüzes és játékos.
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CZIGÁNY MAGDA
A fém-mágia varázslója 478
Kemény Zoltán kiállítás a Tate Galériában, London 1967.
60 éves lenne az idén, ha élne, saját időszámítása szerint 21. Ugyanis 21
évvel ezelőtt, I946-ban fedezte fel
Dubuffet művészetét és filozófiáját, az Art brut-ot; saját művészetének
is ez újjászületési dátuma. A formalizmus szigorától és a tradíciók kötelékeiből ekkor szabadult meg, hogy elinduljon a magaszabta felfedező úton
nyílt szemmel és kételyek nélkül. Dubuffet barátja lesz és technikájának
felhasználója. A festészettől távolálló anyagokból, zsinegekből, rongyokból, kavicsokból, levélfoszlányokból, drótdarabkákból állít össze képeket,
vagy inkább relief jellegű műveket, sokszor olajréteggel, színfelrakással
enyhítve a szokatlan anyagok merész kombinációját. A kacatok sajátos
varázsa és csoportosításuk hagyományoktól mentes teljes függetlensége
alig három év alatt egyéni kifejezéssé gyúrja benne a Dubuffet örökséget.
A kertész relief sorozata voltaire-i bölcsességgel hirdeti Kemény művészi
önállóságát a Candide szállóigévé lett zárószavaival: műveljétek kertjeiteket. Kézműves és iparművész barátainak portréit szakmájuk nyersanyagaiból formálja meg, mintegy jelezve a teljes önmagábafordulás és a saját
magában rejlő értékek kiaknázásának művészi hitelét és a magányban
kibontakozó, önmagához hű kitárulkozását. Zürich kispolgárai között
teremti meg a modern művészet egyik legeredetibb, légújszerűbb ágát.
Az ötvenes évek közepén már kizárólagosan fémekkel dolgozik: a szögek és kalapácsok, drótok és harapófogók ízelítője sodorja a bonyolultabb
formák, fémkombinációk, a hegesztőpisztoly és a kémiai hatóanyagok
egyre technikaibb, szinte mérnöki világa felé. Fémreliefjei hozzák meg a
sikert, a megrendeléseket és végül, megkésve, az anyagi függetlenséget.
1960-ban már ismert, 64-ben mint svájci művész megnyeri a velencei
biennálén a nagydíjat, 1965-ben, a lehetőségek küszöbén, halott.
Hátrahagyott műveinek jelentőségét nem csökkenti, hogy művészi fejlődésének utolsó tíz évében születtek. Ezek a szobor–írások, vagy szoborfestmények nem is kapcsolódnak a korábbi Keményhez, az útkereső, tépelődő festőhöz, hanem kizárólagosan Keményhez, az emberhez. Korán
jelentkező művészi elhivatottsága, pesti főiskolai képzése, építészmérnöki
diplomája, küszködő párizsi évei, igaz, mind benne rejlenek ezekben az
478

Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 3. számában.
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alkotásokban, de csak mint Kemény emberi tapasztalatai – stílusban, kifejezésformában semmiképpen sem tekinthetők újabb művei közvetlen
előzményeinek.
A művészi múlttal való végleges szakítás nyitotta meg az utat az új kísérletek szabadságának, és a hagyományos művészi aspirációk megtagadása tette lehetővé Keménynek, hogy az új formában lelje meg önmagát.
Fémreliefjei teljes mértékben személyi alkotások – hidegségükkel, merev
absztrakt alakzataikkal csak látszatra takarják el a művészt; Kemény jelenléte szinte kézzelfoghatóan érezhető a rézszegecsek és
aluminiumgyűrődések mögött. Ez magyarázza részben sikerét is. 1960 óta
fontosabb kiállításai egymást követik. A Tate Galéria jelenlegi bemutatója egy vándorkiállítás egyik állomása: tavaly a Musée National d'Art
Moderne gyűjtötte össze az anyagot a párizsi megnyitó tárlatra. Azóta
Brüsszelt is bejárta, és London után Kölnbe utazik.
Kemény műveinek legjellemzőbb vonása drámaiságuk; valami belső
feszültség, küzdelem az anyag és a technika, a gondolat és a forma között.
Ezek a szobrok archaikusak és modernek egyben; Kemény a fémmegmunkálás ősi hagyományait folytatja, a mesterember gondos szeretetével
formálja a fémet, a természet misztikus erőinek engedelmeskedve, de a
mikroszkopikus, asztronómiai és geológiai tudományok inspirációjának
tudatos bevallásával. „Személy szerint mindent elkövetek, hogy az engem
is formáló kulturális hagyományokat levetkőzzem” – mondta Kemény
1961-ben, Françoise Choay-nak adott nyilatkozatában. „A múlt kötelékeitől teljesen meg kell szabadulni. Én véglegesen korom elkötelezettje vagyok... Az egész világ tele van a modern technika teremtette és felszabadította új képekkel.” Ezek az új képek Kemény műveinek elsődleges és
közérthető sugallói. A reliefek címei csak elvétve utalnak erre a forrásra,
a kiállításon a Fatörzs két változata idézi fel közvetlenül az évgyűrűk
szabálytalan tekergésében a természet erőit és törvényeit, de Kemény nyilatkozataiban önmaga sorolja fel a mikroszkópiai vizsgálatokat, a geológiai képződmények tanulmányozását és az elektronikus diagramok vonalainak nyomon követését, mint formáinak és képszerkezeteinek kimeríthetetlen tárházát. Ezt az eredetet művei sem titkolják. Itt sejtrendszerek
bonyolult alakzatai tűnnek fel, vagy inkább kémiai vegyületek felépítéseire hasonlítanak, ott bazaltsziklák hasábos kötegei néznek farkasszemet
egymással, hogy a következő fordulóban burjánzó hullámvonalak hirtelen
kitörésévé váljanak, vagy lassan sodró víz rezgésévé szelídüljenek. Geológiai rétegek, amőbák, széthasogatott fatörzsek, aranyos fénynyalábbá
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merevült napsugarak, elektronikus agyrendszerek kapcsolótábláinak áttekinthetetlen gombrengetege követi egymást hihetetlen változatossággal.
Kemény művei sohasem félelmetesek. Inkább valami kevéssé megfogható, de nagyon is érezhető elvarázsoltságot teremtenek maguk körül.
Absztrakt formáik között mintha mesevilágok bújnának meg. Kemény
egyszer elmondotta, hogy amíg a fémelemek összehegesztésén dolgozik,
gyermekkori emlékek tartják fogva, gondolatai régi mondák csodálatos
alakjai körül járnak, és az alumíniumgyűrűket vagy réztekercseket olyan
óvatos mozdulattal fogja, mintha mesebeli erdők lakói lennének. Szülőfalujának, az erdélyi Banicának emlékei kísértenek a modern tudományoktól kölcsönzött formákban, a tradicionális kézművesipar anyagszeretete és
megértése a kidolgozás finom pontosságában. Kemény sohasem használt
műanyagot; ha tudatosan el is akart szakadni az évszázados művészi hagyományoktól, fémreliefjeiben az évezredes emberi kultúra él a Vulkán
kovácsolta achilleszi pajzstól a középkori ötvösök remekéig.
Kemény műveinek ezt a többszörös ellentétét át- meg átszövi a címekben kifejeződő személyes líra. Egyik kritikusa sorbarendezte őket és a
meglepő eredmény a szavak hangulatát ízlelgető, bennük megfeledkező,
szimbolikus–szürrealista költemény lett. Csak bemutatónak idézzük ebből
a kiállításból: Szín és fájdalom; A barátság keresése; Menekülő vonalak;
Egy másik világból; Fém–mágia; Bűbáj. Ezek a címek a reliefekbe zárt
érzelmek tolmácsolói. Csak ritkán vonatkoznak a művészeti, vagy szerkezeti formákra, problémákra, a művek kézenfekvő interpretálása aligha
feladatuk. A Délben 2 óra aranyló napsugárkévéi, vagy a Szárny elrepülni
kész kifeszült bronztollai igaz, hogy megjelölik a témát, de ez a kivétel.
Ezek a verssor címek a hidak, amelyek az anyag, a forma, az inspiráció és
a megmunkálás folyamatának ellentéteit összekötik. Az egyik, 1962-ben
készült rézreliefje fejezi ki talán a címeknek ezt az összekapcsoló, összetartó szerepét a legjobban. Vörösréz drótok vad burjánzása borítja be az
alapul szolgáló lemezt, hol befejezettek, hol féligkifejlett sietséggel tolják
ki egymást helyükről. Jönnek, megállás nélkül, feltartóztathatatlanul. A
mű címe: Gondolatok formában kifejezve.
Kemény ökonomikus művész, és munkamódszerének szigorú betartása
miatt lassú. Évente vagy egy tucatnyi reliefet tudott elkészíteni. Mindig
egyedül dolgozott. Első elképzeléseit papíron dolgozta ki, mérnöki pontossággal, több nézőpontból, a legapróbb részletességgel. Művei legtöbbször egy alapelem nagyságbeli és szerkezeti variációi: hajlított vagy csavart fémlemezek, kerek vagy szögletes csövek, néha darabokra metszve
és élükre állítva, szögek, gömböcskék, vékonyabb, vastagabb drótok,
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fémhálók, legtöbbször egyedül használja őket egy–egy műben, néha a
hatás hangsúlyozására kettőt összekombinál, lehetőleg gömbölyűt és
szegleteset az ellentétek érzékeltetésére. Az egyfajta elemek sűrűsödése,
ritkulása, magányos, vagy csoportos elhelyezése, nagyságuk változatossága nemcsak hogy életszerűséget kölcsönöz a reliefeknek, hanem mozdulatlanságukban a mozgás hatását. Ez a jellegük hozza közel őket a kinetikus művészethez. Kemény egyik legalapvetőbb törekvése a mozgás, a
sebesség kifejezése. „Különböző fényképfelvételekből látom, hogy a mikrobiológiai sejtek csak a mozdulatlanság állapotában hasonlítanak egymásra” mondta egyik nyilatkozatában. „Ugyanezek az elemek egészen
mások, ha mozognak. Ebből következik, hogy csak a sebesség képes a
formák igazi gazdagságát kibontani. Tehát nem szabad, mint ahogy eddig
tették, a legfontosabb mozgást kiválasztva, csak azt rögzíteni. Maga a
mozgás és a sebesség az, ami az emberi gondolatnak testet tud adni.” Az
optikai művészet hitvallásának is beillene ez a tétel. És Kemény fémreliefjei elgondolásukban valóban közel állnak Vasarely műveihez. Ami Vasarely-nél fekete–fehér kétdimenziós kísérlet a mozgás lényegének rögzítésére, az Keménynél anyagszerűbb, dúsabb, barokkosabb háromdimenziós szerkezetekben teljesül ki.
A kiállítás katalógusa felsorolja Kemény műveinek lelőhelyeit; magángyűjtemények mellett a legfontosabb nyugat–európai és amerikai múzeumokat említi meg. Mi sem sajnálatosabb, mint a magyar gyűjtemények és múzeumok teljes hiánya.
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KABDEBÓ TAMÁS
A lét izgalmai 479
Makkai Ádám: Szomj és ecet, versek; Amerikai Magyar Írók kiadása Los
Angeles 1966, 159 lap
Aranysárga vászonkötés, körbefoglalt AMI monogrammal a közepén.
Belül: 12 pikás szépmetszetű magyar betűk, Molnár József müncheni
műhelyéből, elsőosztályú papíron. A domináló életérzésnek vagy földrajzi
egységnek megfelelően hat szakaszba osztott verseket, nyolc képpel kifejezett lázadás – Kolozsvári Pál illusztrációi kísérik. így fest az 1956–os
magyar emigráció legizgalmasabb verseskötete.
Heves sorainak szabálytalansága, ahol tudatosan szabálytalan, és szabályossága, ahol Berzsenyi léptékeivel csendülnek az ódák, a Sappho és
Alkaios próbálta ütemek, a keleti haiku és a nyugat–európai szonett; hatalmas stilisztikai étvágyról és formaszomjúságról tanúskodnak. Makkai
élményéhsége megdöbbentő: mindent ki kell próbálnia. A versek, megannyi élő kohó, testi–lelki disszekció, emésztési folyamat, belső harc, s
olykor ennek vetülete: formai bravúrokba fegyelmezett fintor. Enélkül
talán elrepedne a száj, alkotó elemeikre bomlanának a szavak s a hangok
(ez a mai költészet legnagyobb veszélye) győzedelmeskednének az értelem és az érzések szintézise fölött. így sincs kegyelem, a Makkai versek
meghajszolják az olvasót. „Rajzszeget, üvegcserepeket a kemény nyoszolyára! Nem édes almot”, kiáltja az utószónak odaszegezett használati utasítás.
Szomjúság embernek lenni: az ecet a költészet, vallja Makkai, e személyes, és küszködő keresztényi logikával kikövetkeztetett huszadikszázadi
tant. Ha e megállapítás csak ilyen egyszerű és egyértelmű volna, könnyű
lenne vitába szállni vele. Csakhogy, „az ecet minden lehet egyszerre. Lehet fájdalomcsillapító, lehet kábítószer, lehet folyékony töviskorona, a
legyőzöttekkel való viccelődés örök szimbóluma, avagy szomjuk tantalusi
kínná való diabólikus felfokozása... és lehet beavatási méreg, mely a test
szomját a lélek szemeinek felnyitásával oltja el”. E sokrétűsége ellenére is
kegyetlen protestáns érvelés, nem számol a gyógyulás katolikus, vagy a
totális feloldódás hinduisztikus lehetőségeivel, hogy a kérdést „ontológiai
oldaláról” közelítsük meg. Profanizálva azt mondhatnók, hogy az „ecet”
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még sok minden más is lehetne, de Makkai számára, nekünk úgy tetszik,
a salátát vagy az uborkát nem ízesítheti meg.
A költemények centrumában álló lázadó ember, a belső történéshez, a
versek hangvételéhez hasonlóan, soha sem jut nyugvópontra. A befejező
sorok végén vagy ott vannak a kérdő–felkiáltójelek, vagy odaérezzük
őket. Mint az ostorcsattanásokat. Ha a legújabb nyelvgenezis teóriában
bízhatunk, mely a nyelvet (lingua), s az individuális használat során ebből
kiválogatott szavakat a magatartás leányának s a mozgás édeshúgának
tekinti, akkor megértjük, hogy ugyanaz a nyugtalanság hajtja a költőt
Pannóniából Amerikába, onnan a Hawaii szigeteken keresztül Malájföldre, majd vissza, mint amelyik az idegek kötelein táncoltatja a szavakat.
Együtt repül a kő s a költő: a majom emberré lesz, az ember majommá;
bokorban kezdtük, atomháború után bokorban folytathatjuk az életet. De
hol a parittya, s mi a hajítás nyitja? Talán: „Ez a mindennél iszonyúbb /
Fonákul ismerős sors, a perverzitás: / Ez az éretlen, fanyar / Koravén magyarság.”
Létünk ellentmondásaiból, melyeket közös nevezőre úgy hozunk, hogy
hasonló gondolatokkal absztrahálunk, a költő Makkaira a legyőzött személyesség a legjellemzőbb. Ez alatt azt értjük, hogy bár az inspiráció eltéphetetlen köldökzsinórán ott lógnak a Babitsok, Weörösök, Illyés Gyulák, Zsuzsik, Valérie-k és Ön–ödönök, a Makkai teremtette térben, a vers
alakulása során az új közegben teljesen alámerülnek, sőt el is tűnnek,
hogy helyet adjanak általános érvényű, kínzó–szenzuális vagy intellektuális tapasztalatoknak. A hasonlatok dinamittal töltöttek, a lábjegyzetek
kissé hivalkodók, az erotika viszont jól megül; a budapesti népnyelv szavai beépülnek, a jelzők lávája folyik s az indulatszavakká nyújtott névmások magánhangzói füstölögnek. A tartás hol kamaszos, hol túlérett. Az
ember nemcsak fajtájára, korosztályára is ismer. Ilyenek vagyunk: vicsorgó–vigyorgó, még a tudományos tanok álarcában is, teljes technikai vértezetben is, ördöggel, Istennel küszködő suhancok.
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KARÁTSON ENDRE
Bűvészet és orákulum 480
Határ Győző-. Bábel tornya, misztérium; A Stockholmi Egyetem Magyar
Intézetének kiadása, 1966, 183 lap.
Határ Győzőben nyelvünk bűvészét ünnepelhetjük. írjon bármit – s köztudomású, hogy legendás villanyírógépe fáradhatatlanul kopogja ki magából a kéziratok tömegét: regényt, verset, elbeszélést, tárcát, kritikát,
fordítást, esszét, szeszélyszikrát, panaszos levelet stb., s az is ismeretes,
fájdalom, hogy hosszabb lélegzetű írásai zömükben ma is kiadóra várnak
– szóval írjon ő és olvassunk mi tőle bármit, a nyelvi fortélyok sziporkázása kápráztat el mindenkor elsősorban, ez tölt el minket az éjszakában
tarkálló tűzijátékok gyermeki mámorával, amelyet csupán a fényűzés tudata és a fényűzéstől idegenkedők fejcsóválása nyújthat egyszerre, egymást keresztezve. A bűvészet fényűzés, de persze éppenannyira szemfényvesztés is. Hányszor halottam, hogy a Határ–féle irodalom
bámulatraméltó, ám komolytalan zsonglőrködés; a ritka szavak, elmés
mondatfűzések, verbális tótágasok voltaképpen szegényes és sekélyes
lényeget lepleznek. Bajos lett volna hosszadalmas okfejtés nélkül magyarázni azt, amit Határ – a nála egyébként jóval fegyelmezettebb és pontosabb Valéryt idézve – így foglal össze a forma és a tartalom ihletett egységéről: ”...egy szójátékot felfedezésnek, egy metaforát bizonyításnak, a
szavak áradását lényeges ismeretek zuhatagának s önmagunkat orákulumnak tekintjük . . .” Kosztolányi is hangsúlyozott már ilyesmit, neki
sem hitte el a nagy többség mindmáig.
Akár szándékos megfontolásból történt, akár nem, mindenképpen szerencsés, hogy Határ végre szembesítette a bűvészetet önmaga tárgyával:
nyelvet a nyelvvel. Itt a fa nem veszhet el az erdőtől, elvégre az erdő is
fákból áll, s az egymás mellett álló fákból kerekedik ki az erdő. Bábel
tornya arról nevezetes a Biblia óta, hogy „ott zavará össze az Úr (félelemből vagy szadizmusból, ki annak a mondhatója? az egész föld nyelvét és
onnan széleszté el őket (mármint Noé fiait 481 az egész földnek színére.”
Szerencsés, mondom, mert itt a kifejező eszközök azonosak a kifejezni
valóval s mert ez utóbbi, a maga ősi és változatlan fontosságával, ékesen
bizonyítja, hogy Határnál nem babra megy a tűzijáték. Sőt, ha tekintetbe
480
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veszem az I966-ban megjelentetett, de még az I949-es Rákosi–
Magyarországon írt bölcseleti kísérletét, a Pantarbeszt 482, azzal kell az
előbbit megtoldanom, hogy Határ máson sem töpreng, mint az emberiség
roppant kérdésein, létén, milétén, lehetőségein és távlatain, s hogy mindezekről izgalmasan szabad szemléletű, esetlegességeket könnyedén meghaladó, tudományos ihletű elképzelése van. Itt már inkább azon lehetne
keseregni, s ezzel a hagyományos kifogást ellenkező élére billenteni,
hogy a mondanivaló túl komoly a stílus szeszélyes, farsangi torlódásaihoz
képest. Mert amikor a szerző „fantasztikus integrálművelettel” a nemzedékek láncolatát „egyetlen összefüggő élőtestté”, „gigantikus gyűrűféreggé” kapcsolja egybe, melynek „metamériáit” „közös kéregfeletti reflexideál” igazgatja, s amikor ezt a „kísérleti metafizika” felé kúszó hüllőt a
brahmánok szentkövét (a Pantarbeszt) koponyájában rejtő sárkány kígyóval jelképezi, akkor ahhoz, hogy az olvasó ne csak tudományos ihletű, de
értelmileg is meggyőző képet lásson, több, alaposabb okfejtésre volna
szükség: teszem azt, amikor a „tudatfeletti” gondolkodást részesíti előnyben a „tudatalattival” szemben, akkor az esetleg ez utóbbinak kedvezőket
nem elég „újdon–újkori csákós–gyászvitéz okosoknak,, titulálni – nyelvöltögetés helyett érvek kellenének. Bármilyen zavaró azonban a keveredés az érdekes elmélet és a szavak öncélú burjánzása között, szerencsés
az is, hogy a derülátó Pantarbeszt a borúlátó Bábel tornyával egyidőben
olvashatjuk: 1) mivel az új „misztérium” a régebbi gondolatmenet közvetlen folytatása és higgadtabb korrekciója; 2) mivel a bábeli jelkép gazdagságának feltárásához a Pantarbesz nyújtja az egyik legalkalmasabb kulcsot; 3) mivel a két mű egybevetéséből kiderül, hogy a szerző, bár nem jól
író gondolkodó, jól és lényeglátóan gondolkodó író, mihelyt a tehetségéhez illő műfajt, a fantasztikus elbeszélést választja tiszta irodalmi igénynyel.
Önmagáért szól a történet, de nem önmagáról: hogy mire utal, annak
megfejtése az olvasók gondja és öröme. Én ezt olvastam: Asszíria Bab–Ili
városából furcsa, szedett–vedett csoport indul fel csigaúton az építészet
minden lehetőségével játszó és minden törvényét kijátszó, egekbe vesző
és egeket ostromló toronyba, melynek lépcsői az égkörök szerint emelkednek és a bizonytalan ismeretlenbe, a további építkezés színhelyére
vezetnek. Közelből–távolból verbuválódott a karaván, melyet mások már
megelőztek s amelyre mások következnek. Háromszáztizenhetes létszámából (beletartoznak ebbe a létszámfelettiek is) kiválnak mesteremberek,
482
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kereskedők, helytartók, egy király, egy vásárjós, egy kéregető, egy ijedező, balkezes líd siheder és egy részeges, levágottlábú muzsikus, Niddudu,
aki egyúttal kocsis a menet központjában döcögő bordélybatáron: ennek
„szalmásferslógján” utaznak az Istár–szentély parázna papnői, „cikrui”,
többek között Ku–Bu mama, rabiátus öreg kerítőnő és Subadlili, „aki
hónaljig fekete azon alul szőke”. Poroszkálásuk eleinte békés, később
baljós jelek érkeznek, de azért torzsalkodva, ijedezve, hüledezve, hol
gondterhelten tanakodva, hol önfeledten paráználkodva, mesebeli díszletek és agyagtáblás mítoszok között vonulnak, míg csak a Marsnak szentelt
ötödik lépcső szintjén méd katonák falanxába nem ütköznek. Itt tudják
meg, hogy a toronyban „erő” van, amely elhajlította Mesdagaldaramas–
Dingiraddamu főpallérnak, minden toronybéli építőseregek urának a
nyelvét. Alig érnek rá megrettenni, felülről máris zúdul rájuk és sodorja
magával őket a megzavart nyelvűek fejvesztett hulláma, ragályszerűen
dúlva maga körül az addigi közérthetőséget. „Tulajdon szavam nem ismer
meg engem? !” – így jajdul fel az elbeszélő, s a történet az ő halandzsába
roncsolódó kiáltásaival ér véget, melyekkel a nyelv „Élet–fészkéből”,
Anya–fészkéből” való kiűzetését siratja.
Beteljesült ezúttal is a bábeli végzet, de kiken és hol? Kik a felvonulók
és mi a torony? Határ mitologikus képzelete szétfeszíti a bibliai anekdota
kereteit. Szereplői ugyan szintén a mennyek kapuja felé készülnek, de
nem azért, hogy „nevet szerezzenek maguknak és el ne széledjenek a föld
színén”, hanem hogy bejussanak az Éden–országba, a Mennyei Örömök
Bábelébe. S teszik ezt nem szertelen nagyravágyással és nem is messiási
hivatástudattal, de belegabalyodva hétköznapjaik törpe gondjaiba, ezek
röghöztapadt méreteiben ábrándozva és legalább olyan közönségesen
viselkedve, mint holmi cigánykaraván s legalább annyi gyarlóságot kiteregetve, mint a Nyugat felé tóduló menekültek 1956-ban. Félig kocsmai,
félig kaszárnyai modorban szájaskodnak (a szöveg jó harmadrésze altesti
élcelődésekből, lucskos bemondásokból, leleményes kanászkodásból áll)
s lelkiéletük tömör csapadékának a „tülökrehúzott ólomkolompos citerájából” élő „selábú” kocsis parázna kornyikálását tekinthetjük:
Zengerájban szép az élet
Zengeráj hol én zenélek
Zengeráj!
zengeráj!
zeng a kupleráj...
Még a torony lerontását hirdető próféta döbbenetes látomása (az istenség sokfejű gyomor, ebben lebeg a föld templomtornyaival, az „ájtatosság
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borostáival”) és az apokalipszisra következő boldogság jövendölése is a
kedélyes ízléstelenség kellős közepéből hangzik fel: „Fejét felszegte,
hogy már szinte nem is láthatta az utat; szemgolyója a magasba fordult,
alig fehérlő szemrésén a földi vakság pállott elő és a révületben tolongó
képlátások. Csipája taknyáig, taknya a szájáig, nyála a hasáig csurrant;
lábával a port csusszantva kavarta.” Teireziászt talán még Rabelais sem
írta volna, vagy Breughel sem festette volna meg ilyen csemcsegő naturalizmussal. Úgy érzem, arányban egy negyedrész is elég volna ebből, de
nem gondolom, hogy Határ öncélúan szabta meg az arányokat. Ennek a
csoportnak, melyet a mindenkori emberiség bármelyik nemzedékének is
felfoghatunk, épp ilyen terjedelmű idétlenkedéséből rajzolódik ki rokonszenves elesettsége és meghatóan reménytelen jóravalósága. Viselkedhetnének másképp a torony pilléres, párkányos, útvesztős kapaszkodóján,
amelynek rendeltetése, ravaszul kifundált terve, valóságos és ál–díszeinek
csodája messze meghaladja felfogóképességüket? A teremtmény áll
szemben a teremtéssel, melynek maga, akár király, akár görvélykóros
koldus, csupán alárendelt részvevője. Ebben a távlatban emelkedik a torony, mitikus mélyből mitikus magasba; szakrális építkezés, mely legalább annyira az egész földé, mint a korabeli Bábelé, s költői vetületben
éppúgy felhasználja a mérnöki szakkifejezéseket, mint az asszír és akkád
istenségek nevét. Archaizálások és anakronizmus játékos egyvelegéből
bontakozik a jelkép, a határi világkép, önmagát tükrözve a Határféle irodalomban. Emlékezzünk csak a Partarbesz koordináta–tengelyére; ezen
vízszintesen látjuk a nemzedékek láncát a földrajzi térben egyetlen lénnyé
összetapadva, függőlegesen pedig a láncolatnak a metafizika felé tartó,
átváltozások során létrejövő emelkedését – ezt az ideghálóvá boruló roppant lényt a bolygó köré, a képpergető–felfűző időben elhelyezve, mondja
az író, gyönyörködhetünk a látvány esztétikájában. S amíg ez a lény csak
az elvont időben helyezkedett el, Határ minden huzavona nélkül előlegezte neki az áttérés lehetőségét a „földrajzi tájékról az égrajz tájaira”, s egyúttal a boldogság világába. A Bábel tornya is esztétikai látvány, ugyanazé
az emberiségé, csak éppen a nyelv konkrét közegében épül és itt utópikus
kiteljesülés helyett fennakad a valóság ellem állásán. Viszont a valóság
táplálja a művészetet, ennek bonyolultsága kelti életre a sokrétű szimbólumot.
Lehet erotikus, s akkor a történet az ágaskodás és ernyedés, egyesülés
és széjjelválás folyamatát példázza, akár az amor sanctus, akár a földi
közösködés, akár a szerző személyes kudarcainak a síkján (mégsem olyan
lekicsinylendő a „tudatalatti gondolkodás”); lehet az életé, melynek len1487

dülete szintén megtörik az „erőn” és differenciálódik az ismeretlenben;
lehet maga a történet, mely ugyanolyan csigavonalban és cifrázva, útvesztős bonyolultsággal fejlődik, mint a torony; lehet a világmegváltásra törő
eszméké, melyek mindig zűrzavarba torkollnak, vagy lehet akár az emigrációé (s talán erre esik a legtöbb célzás), melynek anya–fészke, maga a
nyelv hullik darabjaira a bábeli kavarodásban. Lehet mindez egyszerre,
sőt sok minden egyéb is, de talán, mivel Határ Győzőről, nyelvünk bűvészéről van szó, megmaradok az általa teremtett irodalmi nyelv lehetőségénél. Elvégre a felvonulók Határnyelven másszák a tornyot, mely szintén
Határnyelvből épül. Távoli rokonságot fedezhetünk fel itt János vitézzel,
akit a XIX. század második negyedében Petőfi a diadalmaskodó irodalmi
népnyelv segítségével szabadított ki Kukorica Jancsi sanyarúságából s így
juttatott be a tündérbirodalomba. Azóta persze változtak az idők, s a népi
nyelvszemlélet csupán üggyel–bajjal tart lépést a tudat fokozott bonyolódásával. Mesterségesen kell rugalmasságát növelni, nyakatekert stílusfogásokkal kell kifejező készségét fenntartani: ezt teszi Határ is, aki az irodalmi parasztságot, a tündérit meg a trágyaszagút, mindenrendű népség–
katonaság aszfalti ízeivel gazdagítva, XX. századi „izmusok” eszközeivel
hajszolja menetképessé. Ilyen értelmezésben, amely természetesen elfogadható vagy elvethető, a felvonulók képviselik az izgató labdacsokkal
életre serkentett nyelvet, a torony pedig magát a megírandó művet. Meglepő-e, hogy az utolsó két emeletre nem futja a szuszból? Csoda inkább az
ellenkezője lenne, s ehhez nem is annyira a bábeli próbálkozás közismert
kudarcát kellene elfelejtetni, mint a modern világ és a népnyelv közötti
viszonyt idillikusan meghamisítani.
Hogy a hétből legalább öt emeletet mégis felcsigázott élvezettel járhattunk be, s hogy a sok színben villódzó jelkép annyi távlatot sejtetett meg
velünk, ezt Határ nyelvi bűvészetének köszönhetjük. Amíg a mutatvány
tartott, hittünk neki és tapsoltunk a teljesítménynek; visszagondolva rá,
inkább az orákulumnak önmaga ellen is irányuló hősiességét méltányoljuk.
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SZABADOS JÓZSEF
Az új amerikai gazdaságpolitika483
Walter W. Heller: New Dimensions of Political Economy; Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1966, 203 lap.
Walter Heller szerint végre az amerikai közvélemény is egyre inkább
kezdi belátni; az új – a keynesi alapokra épülő – gazdaságpolitika valóban
megéri, hogy feláldozzák érte a csaknem száz év óta ismételgetett mítoszokat. A konzervatív gazdaságpolitikát szinte államvallássá, az amerikai
életforma nélkülözhetetlen elemévé kikiáltó Amerikában ez a változás
csak úgy következhetett be, hogy az új gazdaságpolitika eredményesebbnek bizonyult, mint a régi. De hogy egyáltalán „kipróbálták”, az nagyrészt
Walter Heller, az elnök (Kenedy, majd később Johnson) Gazdasági Tanácsadó Bizottsága volt vezetőjének és az amerikai közgazdászok egy kis
csoportjának köszönhető. Na és annak, hogy az Eisenhower–korszak
nyolc éve szinte mindenki előtt nyilvánvalóvá tette a hagyományos, konzervatív gazdaságpolitika kudarcát.
Hellernek és az új gazdaságpolitika szorgalmazóinak még így is szinte
késhegyig menő harcot kellett folytatniok, hogy a kezdetben vonakodó –
mert a gazdaságpolitika elképzeléseiben konzervatív beállítottságú –
Kennedy elnököt és főleg a Kongresszust rávegyék néhány olyan intézkedésre (a tervezett költségvetési deficit bevezetése, az adócsökkentések
felhasználása a konjunktúrapolitikában, az állami kiadások bátrabb adagolása), amely a háború utáni Európában már szinte természetesnek számított.
Ennek a harcnak és eredményeinek – hiányosságainak is – a leírása teszi Walter Heller könyvét nemcsak szakmailag, hanem történetileg is izgalmas olvasmánnyá. A három nagy fejezetből álló könyv kis kiegészítéssel azokat az előadásokat tartalmazza, amelyeket Heller 1966 márciusában a Harvard egyetemen tartott.
Az első fejezet (Advice and Consensus in Economic Policy Making)
azt tárgyalja; hogyan vált a keynesi gazdaságpolitika kormány–politikává
Amerikában. A második fejezetben (The Promise of Modern Economic
Policy) a szerző az új gazdaságpolitika módszereit és eszközeit írja le. A
harmadik fejezetben pedig (Strengthening the Fiscal Base of Our
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Federalism) egy elsősorban amerikai probléma, a központi kormány és a
tagállamok közti jövedelemelosztás jobb megoldására tesz javaslatot.
Történetileg – és történelmileg – a legérdekesebb az első fejezet. Heller, akit Humphrey, jelenlegi alelnök mutatott be Kennedynek, 1961 elején lett a 40 tagú Gazdasági Tanácsadó Bizottság elnöke és az első hónapjai, ahogy írja, az elnök „gazdasági nevelésével” teltek el. Kennedy maga
sem volt meggyőződve az új gazdaságpolitika helyességéről és attól tartott, hogy egy radikális gazdasági intézkedés (a költségvetési egyensúly
elvének feladása akkor még „radikális” lépésnek számított) bizalmatlanságot kelt vele szemben. Egy évig tartott, amíg Kennedy végre meggyőződött, hogy az adókat akkor is lehet csökkenteni, ha a költségvetés deficitet jelez (feltéve, hogy nincs teljes foglalkoztatottság) és a cselekvésre
csak akkor szánta el magát, amikor az adócsökkentés ügyében kísérleti
léggömbként elmondott beszédét az üzleti világ is rokonszenvvel fogadta.
Mindebből logikusan adódik Heller konklúziója: a legtökéletesebb
közgazdasági elmélet is csak akkor ér valamit, ha alkalmazásához meg
lehet nyerni a vezetők és a többség támogatását. Ehhez pedig a mítoszok
lerombolására van szükség, és arra, hogy a lakosság közgazdasági műveltségét minden eszközzel emeljék.
1962-től kezdve az új gazdaságpolitika már kezdte meghozni gyümölcsét és a kezdetben szintén konzervatív Johnson elnökségét már mint az
„új iskola” fenntartás nélküli híve kezdte meg. Az új gazdaságpolitika
eredménye: hat év alatt a munkanélküliség 7 százalékról 4 százalék alá
esett; a termelés 50 százalékkal, a jövedelmek 35 százalékkal emelkedtek.
A kísérlet tehát bevált és – ahogy Heller írja: ma már az elnök nem küldi
Európába gazdasági tanácsadóját (ahogy őt küldte Kennedy 196l-ben),
hogy derítse ki az európai gazdasági fejlődés titkát.
A könyv második fejezetében a szerző meglehetősen részletesen ismerteti azokat a számításokat – a különböző ekonometriai modelleket –,
amelyek alapján a kormány gazdasági tanácsadói kidolgozták egyik–
másik javaslatukat, főleg az adócsökkentés ügyében. Heller ismételten
hangsúlyozza, hogy az új gazdaságpolitika alkalmazása elképzelhetetlen
lenne a nagyon gyors és nagyon pontos adatszolgáltatás nélkül, ami szinte
napról–napra jelzi, hogyan reagál a gazdasági élet ilyen vagy olyan intézkedésre.
Az amerikai gazdaságpolitikát tehát az elmúlt hat évben sikerült a
keynesi alapokra átállítani. De vajon azt jelenti–e, hogy most már adva
van az állandó fejlődés kulcsa? Heller félig–meddig erre utal, azzal a kikötéssel, hogy „természetesen a keynesi receptet akkor is alkalmazni kell,
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ha ez történetesen, a konjunktúrának megfelelően, nem édes pirulát (adócsökkentést), hanem keserű orvosságot (adóemelést) ír elő”.
Ennek a modern gazdaságpolitikának a merev – azt mondhatnám: újdogmatikus – alkalmazása azonban feltételez egy olyan általános törvényt, amely nem tekinthető bebizonyítottnak. Nevezetesen azt, hogy a
keynesi módszerek alkalmazása nyomán bekövetkező gazdasági fejlődés
áldásai mindenkire arányosan kiterjednek, tehát az államnak is több pénze
marad a szociális feladatok elvégzésére és a szegényebb rétegek is jobb
körülményék közé jutnak.
Nos, az Egyesült Államokban ez az „arányos javulás” nem következett
be, legalábbis nem olyan mértékben, ahogy a termelés emelkedett. Ennek
egyik oka kétségtelenül a vietnámi háború, amely a kormány szociális
jellegű kiadásainak szabott meglehetősen merev határt. Ennél azonban
gazdaságilag sokkal jellemzőbb az a tény, hogy a nagy fellendülés idején
– 1961 és 1966 közölt – a vállalati tiszta nyereségek megduplázódtak,
míg a gyári munkások reálbére csak 18 százalékkal emelkedett.
A gazdasági fejlődés tehát önmagában nem biztosítja sem az igazságos
jövedelemelosztást, sem a gyors szociális fejlődést, sem pedig az egyre
növekvő társadalmi szükségletek (nevelésügy, városrendezés stb.) méltányos kielégítését. Ez az oka annak, hogy az amerikai közgazdászok egy
kisebbségi, de hírnévben jelentős csoportja – élükön John Kenneth
Galbraith-el, a Harvard tanárával – örömmel üdvözli ugyan a keynesi
gazdaságpolitika alkalmazását, de ezen túlmenő állami intézkedéseket is
sürget – így például a mindenki számára garantált évi jövedelem bevezetését és a városrendezési programok nagymérvű kiterjesztését.
Heller azt írja könyvében, hogy „Amerikában most már minden közgazdász Keynes híve”. Ebben a fordulatban neki kétségtelenül oroszlánrésze volt. De az is kétségtelen, hogy ezzel a gazdaságpolitikának csak az
egyik fő–feladatát, a gazdasági fejlődés biztosítását oldották meg, ami
már önmagában óriási teljesítmény. A gazdaságpolitika második feladata
– a termelt javak legigazságosabb és leggazdaságosabb szétosztása –
azonban nagyrészt még ma is inkább az utópiák, vagy (legyünk derűlátóbbak) a távolabbi tervek birodalmába tartozik.
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VITÉZ GYÖRGY
Minden kezdet nehéz... 484
Kemenes–Géfin László: Jégvirág, versek; Magyar Műhely kiadása, Párizs
1966, 43 lap.
Kemenes–Géfin a későnjelentkező fiatal emigráns költőkhöz tartozik.
Különös, új hazájukban megállapodott emberek társasága ez, túl az egyetemi évek lobogásán és rendszerint távol az európai nagyvárosok magyar
irodalmi pagonyaitól.
Vajon mi készteti versírásra a nyolc–tíz éve idegenben élő fiatalt? Az
„első kötet” jelensége mindig föladja a leckét a kritikusnak – az
óperencián túli, nyelvi elszigeteltségben fogant első kötet még a pszichológusok érdeklődését is fölkelti.
De talán jobb, ha a kritikánál maradunk. A nagyérdemű közönséget elsősorban a mű érdekli. A bunkó és vállonveregetés között talán lehet értelmes középutat találni.
A Jégvirág harminckét rövid verset tartalmaz. A szabadversnek álcázott kerékbetört próza korában kellemes meglepetés, hogy a versek
nagyrésze kötött formájú (tizenöt szonett, és a rímtelen versek is görög
verslábakon szaporáznak). A szerző kötelességének tartja, hogy olvasóinak bemutassa, tisztában van a verselés szabályaival. Nekem tetszik ez a
magatartás; szerénységre és fegyelmezettségre vall.
A versek témaválasztásából kiderül, hogy szerzőjük tetőtől–talpig romantikus. Szerelemről és halálról szólnak ezek a költemények – többnyire
első személyben. A fiatal Heine – esetleg Baudelaire érezhették így, ha
érzéseiket nem is a science–fiction nyelvén és nem a közelmúlt hadiborzalmainak képeivel fejezték ki. Különös módon itt–ott Berlioz Fantasztikus Szimfóniájának programját juttatták eszembe a versek. („A pestis” –
harmadik tétel; „Reggel” – első tétel.)
Az előbbiekből következik, hogy Kemenes–Géfin vers–világa fülledten szubjektív. A külvilág torz díszletként sötétlik a háttérben. Ez különösen a „Robot zarándoklatában” érezhető. Ez a vers arról szól, hogy az
ember rendszerint meghal, mielőtt magát fölismerhetné. Póz? Minden
bizonnyal az, de ez a póz ott kísért szinte minden fiatal költő első verseiben. (Mondhatni mindannyiunkban, míg föl nem cseréltük jövedelmezőbb
és megnyugtatóbb pózokra.)
484
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Más kérdés azonban, miképp találja föl a szerző mondanivalóját. Itt,
sajnos, előtör a gyakorlatlanság és az élő nyelvtől való elszigeteltség, no
meg az alanyi költők átka, a „megdöbbentő” képekre való törekvés. Következésképpen a szerzőnek nem mindig sikerül elhitetni, hogy egzisztenciális félelme valódi. Addig imbolyog jelzős–igés szerkezeteinek világot
jelentő deszkáin, míg elveszti az egyensúlyt:
rongyfelhőn túl betörtem
sajgott az ég. Mögöttem
hullaként sötétlett
a meztelen hold.
(A pestis)
Vagy:
istenbőrű keze mint sárbaveszett
vitorla utoljára még megrángott a remény
korbácsos mocsarán . . .
(Van Gogh)
Szerencse, hogy Karinthy már nem él.
Kemenes–Géfinnek különösen az állítmányos szerkezetekkel van baja.
„szent tojások árnyat okádnak az űrnek” (Égetés). „Lába még mindig
kúszni akart, de nem bírt” (Karácsony). Ha ehhez lapos, vagy értelmetlen
jelzők járulnak (pl. „szürke vér”), a kritikus szomorúan kezébe temeti
arcát.
Nem meglepő ezekután, hogy a költő ott válik megrendítővé, ahol nem
alkalmaz „megrendítő” fordulatokat („Kisgyerek I)”. És végül a
„Kirandulás” utolsó szakasza sejteti, hogy Kemenes–Géfin jóval többre
képes, mint amennyit első kötete elárul.
Elindulunk haza, az ezüstös
méhekként bolyongó csillagokkal,
vissza a csónakban s a megrokkant
evezők neszén. A szürke hársak
után elhagyom gerincem, bordám
s aztán koponyámat; kezed már csak
hűlt szívemet érinti, barátom.
A borítólap Noéh Anna munkája. Az utóbbi időben megjelent kötetek
ízléses fedőlapjairól ítélve, úgy tetszik, képzőművészeink jobban megtanulták leckéjüket, mint lírikusaink.
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BORBÁNDI GYULA
Magyarokról németeknek 485
Ferenc Vogl: Theater in Ungarn, 1945 bis 1965, unter Mitarbeit von Peter
Bochow, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1966,199 lap.
Gábor Kocsis: Ungarns Jugend heute; Heimatwerk–Verlag, München
1966, 168 lap.
Mind a két szerzőnek az a célja, hogy a német olvasónak bepillantást
nyújtson a mai magyar közviszonyokba. Vogl Ferenc az elmúlt húsz esztendő magyar színházi életét, Kocsis Gábor ugyanennek a kornak magyar
ifjúsági problémáit mutatja be. A szerzők e témakörök avatott ismerői,
munkájuk mégsem mentes hibáktól és fogyatékosságoktól. Magyarországról – társadalmáról, politikai, szellemi és kulturális életéről – kétféle
könyvet lehet írni. Elemzőt, értékelőt, kommentálót vagy pedig tájékoztatót. A szóban forgó két munka tájékoztatási céllal készült és a színháztörténeti munka előszavának írója – Peter Bochow – pontosan meg is határozza a könyv jellegét: „tájékoztató írás a művelt laikusoknak.” Mélyreható elemzést, az összefüggések szálainak részletes kibogozását, történelmi távlatba helyezett feldolgozást nem kérhetünk tehát számon. A bíráló csak azt vizsgálhatja, hogy az idegen olvasó milyen tájékoztatót kap
a magyar színház elmúlt két évtizedéről és a mai magyar ifjúságról.
Egy 1956 után külföldre távozott és Nyugat–Németországban letelepedett színházi szakember Vogl Ferenc írói álnéven hatalmas anyagot gyűjtött egybe, hogy képet adjon a magyar színháztörténet háború utáni két
évtizedéről. Ez az adat- és anyaggyűjtő munka tiszteletreméltó és jó lehetőséget nyújt a németül olvasó érdeklődőknek, hogy színházaink műsorairól, a színházi politika változó elveiről, a színészek és más színházi szakemberek problémáiról, a szervezeti és szakmai kérdésekről bő tájékoztatót
kapjanak. Nyilván a rendelkezésre álló írásos anyag jellegének tulajdonítható, hogy a szerző túlontúl sokat foglalkozik szervezeti problémákkal,
így például a színművészeti konferenciákkal és a színművészek szövetségével, ami azt a látszatot keltheti, mintha ezeknek fontos szerepük lett
volna a magyar színházak fejlődésében. E hivatási konferenciák és szervezetek a valóságban sokkal jelentéktelenebbek voltak, mint ahogyan az
anyag terjedelméből erre következtetni lehetne. Érdekesek és részben újak
viszont azok az adatok, amelyeket a szerző a forradalmi hetekre vonatko485
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zóan közöl. Kár, hogy sokhelyütt hajlik a szimplifikációra: olyan meghatározásokkal, mint például „rezsimet igenlő” és „antikommunista” darabok, vagy „átlagos” színházak, nem igen ragadható meg színpadi művek
és előadások lényege. Az egyszerűsítés helyett hasznosabb lett volna rámutatni azokra a finom eltérésekre, amelyek a magyar színpadi munkák
között a látszólagos külső egyezések ellenére is észlelhetők. Kár továbbá,
hogy a színháztörténeti biográfiákban sok a téves adat (pl. Darvas József
sohasem volt közlekedési miniszter, Páger nem Moszkvában, hanem
Cannesban kapott díjat a „Pacsirtá”-ban játszott szerepéért stb.).
Kocsis Gábor könyve is elsősorban az összegyűjtött anyag gazdagságával ragadja meg az olvasót, ö ráadásul előszeretettel fordul idegen szerzőkhöz, ha valamilyen tünetet, jelenséget, eseményt be akar mutatni.
Munkájában sok a szemelvény, idézet, folyóirat- és lapközleményből vett
részlet. Ez nem volna baj, kár viszont, hogy ezek az önmagukban meggyőző és jól kiválasztott részletek sokszor nem alkotnak egységes egészet
és a könyv némely fejezete szerkezetileg eléggé töredezett. Az idegen
olvasó mégis viszonylag helyes képet kap a magyar ifjúsági mozgalmakról, az iskola és nevelésügyről, a főiskolai rendszerről, valamint – főleg a
függelékben – az ifjúsági kérdésekkel összefüggő más problémákról. Érthetetlen viszont, hogy ebben az összefüggésben mit keresnek olyan kis
szemelvények, amelyeknek a témához nincs közük, például a német kulturális élet a mai Magyarországon, vagy egy rövid elmefuttatás a fiatal
magyar líráról, amelyben ráadásul hiányzik az utalás, hogy a versidézetek
kiktől és mely versekből valók. Az is kifogásolható, hogy a szerző a háborút követő évek kisebb ifjúsági szervezetei közül némelyeknek a jelentőségét – talán egyéni rokonszenvből – túlbecsüli anélkül, hogy tevékenységüket ismertetné és állításait bizonyítaná. Rendkívül érdekes viszont a
falusi fiatalok elvándorlásáról és a munkásotthonokról szóló fejezet.
Mind két kötet fogyatékossága, hogy a szerzők bizonytalanok a magyar fogalmak német változatának megtalálásában. Vogl Ferenc például
„Landtag”–nak nevezi a magyar parlamentet és „FIucht”-nak, menekülésnek Rákosi Mátyás távozását a Szovjetunióba. Kocsis Gábor kétféleképpen fordítja németre a MEFESZT, egy helyütt a „Liga” szót használva
a szövetség megjelölésére. A folyóiratok és napilapok címét mindkét
szerző elsősorban német fordításban adja. Miután eltérően fordítják, az
Irodalmi Újság Voglnál – helyesen – Literaturzeitung, Kocsisnál – helytelenül Literarische Zeitschrift. Ha német szövegben is a magyar nevet
használnák és a fordítást csak zárójelben közölnék, az olvasó sokkal
könnyebben igazodnék el.
1495

SZERKESZTŐSÉG
Emlékezés 486
Az Ormánságban egykor a tiszta fehér volt a gyász színe. Nagyon öreg
asszonyok ma is ilyen maguk szőtte gyászruhákat őriznek a ládában. Fehéret. Nemcsak a magyarság egy sajátos kultúrájú csoportjának lelkivilágára vet fényt ez az eredeti szokás. A múlandóságnak való tiszteletadás
egyik mélyen találó jellegét hangsúlyozza ez a fehér szín. A végső bizonyosságban való nyugalomét. Igaz, korunk, a huszadik század, a tömegsírok felett – joggal – a feketét érezheti inkább az alkalomhoz illőnek. A
kor megrendülése többnyire olyan, hogy csak a sötét füst és a keserű feketeség képes jelképezni. Ám éltek, ugyanebben a korban olyanok is közöttünk, akiknek elmúlására illendőbb, ha az évszázados, vagy évezredes
divatú, titokzatos jelentésű fehér gyászruhában emlékezünk.
Áprily Lajos, Ferenczy Béni, Füst Milán, Kassák Lajos, Kodály Zoltán, Tamási Áron.
Nem tudunk és nem is kell jelzőket, hasonlatokat keresni e hat nagy
egyéniség emlékezetére. Rövid néhány hónap alatt állította össze nagyszerű névsorukat a halál.
De nemcsak az a közös bennük, hogy a lexikonokban, irodalom- és
művészettörténetekben egyaránt az 19ó6-os vagy 1967-es évszám kerül
oda, ahol a születési dátum után az a bizonyos kötőjel állott várakozva
valaminek a lezárására. Más, nagyon jellemzőre, megrendítőre és fölemelőre is felhívja a figyelmet haláluk időpontjának véletlen egybeesése. Arra, hogy noha művészi ízlésben távol állottak egymástól, alkotói magatartásukban mégis volt valami közös.
Kimagasló egyéniségükkel a kor szélsőségeire való tekintet nélkül hozták ugyanis létre maradandó életművüket. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy a korra való tekintet nélkül. Hiszen, ha a szélsőségek jellemzőek is minden történelmi időszakra, nem azonosak azzal, amit a művészi
mesterművek a kor javaként átmentenek a jövő számára. Ezek az írók és
művészek, a recsegve szétomló XIX. és a vérben születő XX. század váltójánál már eszmélő ifjú emberekként figyelték a valóságot. Egyikük–
másikuk tevékenyen résztvett az első forradalom kulturális munkájában,
hogy azután hosszú ideig hallgatással, vagy emigrációval fizesse meg e
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rokonszenvét. A rokonszenvet, amellyel kiállt az akkor humanista haladást ígérő eszmék mellett.
Humanista haladás – ez nem mindnyájuk számára jelentett politikai elkötelezettséget. Művészetük népi, vagy realista, vagy akár modernista
jellege vezette őket a humanizmus útján végig. Az utolsó két évtizedben
pedig már az volt a jellemző rájuk, hogy a politikai elkötelezetlenség útján
tetőzték be életművüket. Egytől egyig, mindnyájan, kivétel nélkül. Ki
nem mondottan vagy kimondottan, de éles ellentétben állottak a kicsinyes
és napi szükségletre termelő pártos művészeti gyakorlattal. Létük élő bizonyíték volt mindenkor az egyedül–üdvözítőnek kikiáltott művészeti
alkotói módszerrel szemben.
Igaz, ahogy a hatalom soha nem befolyásoltatta magát ettől a
bizonyitóktól, ők maguk sem kívántak faltörő kos lenni a dogmatizmus
falán, vagy zászlók a művészetpolitika ellenében. Elfogadták a Kossuth–
díjakat, amelyekkel a rendszer, szubjektív meggyőződése ellenére, kitüntette őket. Ám a csábítás és a lehetőség, amelyet a hivatalos elismerés ma
jelenthet, nem érintette őket belülről. Tulajdonképpen kívülről és belülről
is érinthetetlenek voltak. Nem kicsiny tanulság, hogy az igazán nagy
életművek nem valaminek a tagadására születnek. Sem valaminek az igazolására. A művészi küzdelem igazi értelme belülről adatik meg. A belső
szellemi erők egyvalaminek a szolgálatába állíthatók csak büntetlenül: a
művészi egyéniség megvalósításának szolgálatába. A művészi és az emberi nagyságról – mert e kettő párosult egyéniségükben – az ő példájuk
nyomán kiderült, hogy nemcsak azoknak sajátja, akik elfogadják és kiszolgálják a kommunista ideológiát.
A vakhitű elméletnek, amely tagadja ezt, arra kellene még válaszolnia:
miért ők voltak akkor hát a legnagyobbak, s miért nem azok, akik a váltakozó napi politikai szükségletek előtt fejet hajtanak. A hivatalos ideológia
óvatosan elkerülte a választ. Tudta, hogy egyszer maga az élet veszi le
napirendről ezt a kényelmetlen kérdést. Az élet rendje, amely szerint a
legkiemelkedőbb és legnagyobb kort megérő nemzedéknek is félre kell
állnia egyszer a továbbélő középszerűek előtt. S ma, amikor az egykori
óriások sorra kidőlni kezdenek, s lassan egy kezűnkön megszámolhatjuk a
néhány hátramaradót, kétellyel és aggodalommal tele nézhetünk körül: mi
következik ezután?
Nehéz a választ végiggondolni.
Aki azonban túlságosan keserűt jósolna, annak előbb újra rájuk kell
gondolnia. A hat idős művészre, akiknek megadatott, hogy túléljenek két
történelmi korszakot. Akiknek az irgalmatlan idő könyörületesen megadta
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a lehetőséget, hogy teljességet hagyjanak hátra. A végső bizonyosságot,
egy életforma és egy igazság mellett. S aki ezt végiggondolja, az úgy fogja érezni: lehetetlen, hogy az élő igazságok ugyanolyan halandók legyenek, mint az emberek.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
Requiem helyett scherzók 487
Picasso plasztikája a Tateben 488
„KIT TISZTEL ez a vadember? Van olyan valaki a világon? Mi csak
azért kellünk neki, hogy meggyalázzon. Nézze, micsoda orr! Orrá vált az
egész nő.”
Kétértelműn hangzott az asszony tiltakozása, nem kellett túl komolyan
venni. A bakkhánsnő karmol, harap, kapálódzik a görög vázaképeken, de
forró lehellete és párás bőre már enged a patás lábú támadónak. Picasso
évtizedek óta kihasználja ezt a biztató mitológiai példázatot az állatemberről és engedékeny prédájáról. Mert ő volt a szidalmazott vadember:
szatír, kentaur, Minotaurosz. Ezúttal nem a festő, hanem a szobrász.
„A művészetet sem tiszteli jobban”, csitítottam a méltatlankodót.
„Nincs értelme s helye a tiszteletnek abban, amit hatvan esztendeje csinál.
Termékenységi szertartás az élete s e rítusban mindig két szerep jut neki
egyszerre a Föld istenasszonya mellett, ö a magtalan öreg király, de ő a
fiatal örökös is, aki megöli elődjét, mert nem múlhat el év termékenyítő
párzás nélkül. Mindig Picasso furakodik Picasso helyére a nászágyon. S a
változatlan istennő erőszakot vár el őszönként az új királytól, nem tiszteletet.”
„Értem, értem, úgy viselkedik, mintha ő lenne a kalász–király. De
mégis csodálom, hogy éppen egy spanyol tudott így megfeledkezni másik
felünkről.”
„Melyikről?”
„A Madonnáról. Nyomtalanul eltüntette. Talán fél a szűzességtől?”
„Retteg. Mint a kiheréléstől. Kezdünk rájönni, hogy neki is van korlátja. Ez a félelem.”
A LONDONI Tate múzeum két hónapon át minden eddiginél nagyobb
seregszemlét tartott Picasso szobraiból; mérete fölülmúlta a nyolcvanötödik születési fordulón Párizsban rendezett kiállítás: Hommage á Picasso
szobrászati részét is. Az első darab, egy bronz kisplasztika I901-ből való,
487
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Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 4. számában.
Picasso Sculpture, Ceramics, Graphic Work, az Arts Council kiállítása. A tudományos igényű, gondos, pontos katalógust barátja s egyik kiváló értője, Roland Penrose
készítette. De hangja jellemző a szenttéavató kultuszra: mivel Picasso nagy művész,
minden műve nagy, mivel egy nagy művész csinálta. Rajongói feltalálták az esztétikai perpetuum mobilét.
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az utolsó, egy festett fémlemez 1902-ből. Idevágó rajzok, metszetek és
kerámiai remekelések egészítik ki az anyagot.
Századeleji, első kísérletei egybeestek kék és rózsaszínű korszakával
és szabad Rodin–utánzatok. 1912 és 1914 között, egyidőben a kubista
kollázsokkal, domborműveket fabrikált apró lécekből, keménypapírból,
rojtokból, rongyokból és spárgából. Bármilyen szellemes is egyik–másik
ilyenfajta csendélet, tökéletlenül ismételgetik félig a térben azt, amit
vásznon a festő forradalmi térszemlélete már megoldott. Csakis ott oldhatta meg, hiszen a kubizmus szakít a távlat több évszázados illúziókeltésével, tisztázatlanul hagyva, hogy melyik tárgy áll közelebb a nézőhöz, a
pipa-e vagy a fiaskó s a tárgy melyik része, a gitár nyaka-e vagy a törzse.
Három dimenzióban viszont sohasem bizonytalan a tér. Ezért született
halva a kubista szobrászat. 1929-ben spanyol szobrász barátja, Julio
Gonzalez segítségével vaslemezekből, drótokból, csavarokból,
fémrudakból szürrealista alakzatokat forrasztott össze. Majd nekilátott a
mintázásának. Helye volt elég; akkoriban vásárolta meg, melléképületeivel együtt a normandiai Boisgeloup kastélyt. Úgy elkapta a teremtő düh,
hogy most már nem a szobrász les át félszemmel a festőre, mint addig,
hanem a grafikus bámulja a szobrászt, akinek meztelen, görögös képmása
meztelen nők társaságában megjelenik a száz lapból álló Vollard sorozat
rézkarcain. Nyílt vallomás az egyik lap, az egyik legszebb: Picasso szobrát – (egy nő fejét) – nézegeti a személyes jelképnek szánt szakállas mester és hullámzó idomú modelje.
A fabrikáló és mintázó kedv lelohadt a harmincas évek derekán, de
csak azért, hogy még nagyobb legyen a következő ugrás. 1943-ban,
mitsem törődve a háborús anyaghiánnyal ismét dolgozik a szobrász; talált
tárgyakat, vas és egyéb hulladékot alakít át, néha teljesen befödve agyaggal, máskor meghagyja fölismerhető, eredeti formájukat. Ugyanakkor
elkezd mintázni is. 1947-ben fölfedezi a fazekas mesterség gyönyörét;
festő és szobrász egy ideig versenytársak a keramikusban. Már a nyolcvanhoz közelít, amikor új meglepetéssel szolgál az öreg király helyén a
fiatal: 1960 óta kedvenc anyaga a fémlemez; alakításához tréfásan összehajtogatott és kivágott papírszalvéták adták az első gondolatot.
Picasso ráolvasó szemében nincs nemes és nemtelen anyag. Sőt, műalkotás sincs; megrögzött akadémikus balítéletnek tartja. Fölfogásban közelebb áll egy kavicsgyűjtő és homokvárépítő gyermekhez, mint Európa
művészi múltjához. Minek aranyfövény vagy márványpor ahhoz, hogy
tornyot gyúrjunk a tengerparton térdelve? A sár is átlényegül toronnyá.
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FESTÉSZETÉNEK emberközpontú világa valójában énközpontú; egy
átváltozó bűvész, megifjodó, mitikus kalász–isten, lángeszű fosztogató s
mohó kíváncsiságú szörnyeteg önéletrajzaként olvasható. Teletűzdelte
átlátszó személyes jelképekkel, ő a vak énekes, ő Harlekin, ő a
Minotaurosz, ő a szakállas, meztelen, ókori művész. De akármilyen erőszakra vetemedik is anyaggal, elemekkel és modeljeivel szemben, a szobrászat jobban ellenállt az öntükrözés démoni kényszerének, mint a hajlékonyabb festészet. Egocentrizmusa mégis maga alá gyűrte a műfajt, csak
másképp. Míg rajzai és festményei az első frontvonalban felfogták a hol
ujjongó, hol romboló szenvedélyek szakadatlan támadásait, szürrealista
kép- és szimbólumtársításait szoborfantáziákba vetítette ki. Jellemző,
hogy André Breton, a mozgalom pápája és inkvizítora épp szobrászkodva
érezte őt igazi elemében. A kiállításon végre együtt vannak
„metamorfikus” művei, amelyeken túltenni soha nem tudott a szürrealizmusra fölesküdött egyetlen művésztársa sem. Itt van a női fej két szűrőből
s egy homorú vaslemezből; a bikafej biciklinyeregből és kormányrúdból;
a terhes asszony három vízkorsóból; a darumadár vízcsapból, lapátból,
konyhavillából; kölykével a pávián – a fej: két játékautó; az olvasó nő
fácskákból, szögekből, srófokból és az életnagyságú nő gyermekkocsival,
amelyen csúfolódva egyszerre érvényesül ördögien ügyes keze, fotografikus szeme, humora, cinkos összejátszása a kicsikkel s egy kályhásmester
művészete. Mert a szobor részben kiszolgált vaskályha volt, mielőtt Picasso fölfedezte szemétre hányt alkatrészeiben a tollaskalapos nagyságát
egy gyermekkocsi előtt. Ünnepelt, fiatal amerikai művészek zongoralábakkal, törött babákkal és budifedőkkel hadonászva csak kullognak utána.
De könnyebb hálóba fogni a szelet, mint őt helyhez szögezni. A
Minotaurosz tiporja áldozatait, aztán ráhajlik a késre, mint egy engedelmes áldozati jószág. Csak nekünk váratlan ez a változás. S aki tegnap
gonosz tréfacsináló volt, ma úgy fest, mint áldozás közben egy ősember,
az olajfaövezet első kecskepásztora. Száz alakja van, modern és archaikus. Nem kell mind komolyan venni, de el lehet hinni mindegyiket. Párizsi és provanszi udvartartásában a fejedelem csak fordul egyet s íme,
szürrealista kortársunk már egyidős a barlangfestőkkel. Ötvenöt év előtt
kezdett összeragasztani szedett–vedett műtermi holmikat kubista gitárrá.
Művészetének ez a része azóta is a folytonos változékonyság jegyében áll,
az örök körforgás és alakváltás szimbóluma. Csakhogy művészetének
másik részében a fékezhetetlen démon megadja magát az időtlennek és
változatlannak. Ez a Picasso mintázta a bárányvivő férfit, amelynek egyik
öntvénye a dél–franciaországi Vallauris piacán áll, a terhes kecskét, a
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festett bronz kecskefőt gyertyafénynél, a mexikói azték leletekkel rokon
síma koponyát szörnyű zúzódásaival és keramikus műhelyében a galambokat, baglyokat, nőalakú korsókat. Közelebb áll egy kavicsgyűjtő gyermekhez, mint Európa művészeti múltjához, írtam az elején. De vegyük ki
e múltból a legősibb mediterrán emlékeket. Azokkal nagyon is egy. Ő lett
volna a varázsló Daedalus a prehellén Krétában vagy Ibéria őslakói között. Lehet, hogy egyenes őse.
1932-BEN, a festett portrékkal egyidőben megmintázta akkori élettársa, Marie–Therése Walter fejét. Táltosodó, hatalmas orr uralkodik a tömbön, de a szobor mégis forrón hízelgő. Mert ez a minden irányban domborodó fej – a telt arc, roppant orrnyereg, a konty ritmikus ellendudora, a
félálomban kinyíló, duzzadt ajak és középen a mandulavágás, amely szem
és szeméremajak közös jelzése – összefoglalja egy telt és termékeny, boldog és boldogító asszonytest egész domborzatát. Ami felületes első pillantásra torzképnek s a női nem újabb meggyalázásának tűnik: erotikus
kegytárgy; a százemlőjű Földanya ilyenfajta istenképét állították fel oltalmazóként Máltában és Majorkában, Szardíniában és Ciprus szigetén.
Sohasem vallott magáról nyíltabban a szobrász, mint ebben az időtlen
múltú fejben. Énközpontú világa zsarnokian személyes ugyan, de annyira
sokrétű is, mintha művében maga a Földközi–tenger írná önéletrajzát. S
mire emlékszik ez a tenger? Fürdő lányokra, csigagyűjtő gyermekekre,
Pán sípjára s ökrök csontvázára, amit áldomás után Odüsszeusz és társai
ott hagytak a parton, a hamu körül.
1960 óta árnyképek módjára kivágott és különböző szögekben összeforrasztott, egyenes vagy hajlított fémlemezekkel játszik. Néha csak jelzés a ráfestés, máskor úgy rikítanak a színei, főleg a vörös és sárga, mint
az ókorban egy görög templomszoboré. Baglyok, fürdőzők, női fej, nő
gyermekkel, Pierrot, szakállas férfifej, férfi báránnyal, labdarúgó – éppen
csak a gitár és abszintes pohár hiányzik a hat évtizede ismétlődő témakörből. Megint fölülkerekedett művében a változás, az arcok hullámzanak,
mozognak, elváltoznak a derékszögben vagy hajlítva egymáshoz illeszkedő fémlapokon. Egyik felükkel Guernica égésére merednek, másikkal a
tengert hallgatják elragadtatva. Hatásuk olyan üdítő, mintha visszaugranánk negyven évvel a múltba, az ezerkilencszázhúszas évek farsangjába,
mikor Gyagilev, Cocteau, Sztravinszkij és Poulenc barátja Commedia del'
Arte díszleteket és jelmezeket tervezett az orosz balletnek. Lehetséges,
hogy 1920-at írunk? Elhiteti velünk a végén.

1502

Ismét egy pimasz fiatal király furakodott a melankólikus öreg király
helyére. Van, aki túl a nyolcvanon fohászkodó Requiemet szerez, mielőtt
beáll a halottak karába, ö scherzókat vet oda.
„Milyen víg látvány”, mondta megengesztelődve az asszony, mikor a
kiállítás végére jutottunk. „Miféle korlátjáról beszélt az elején? Miféle
félelemről?”
„A halálfélelemről. Ha meghal egy barátja vagy művésztársa, nem hívják a telefonhoz. És sohasem ír részvétlevelet a gyászolóknak.”
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HANÁK TIBOR
A Tragédia tragédiája? 489
Már a kérdés is képtelenség: megbukott Bécsben Az ember tragédiája?
Hogyan bukhatna meg az a világirodalmi alkotás, mely sokszorosan és
nemesen kiállta az idők, esztéták és értelmezők próbáját? Madách műve
eddig (Dr. Radó György műfordító és irodalomtörténeti kutató adatai szerint 490) 23 nyelven, 64 fordításban, 200 kiadásban és több millió példányban jelent meg. Rangot jelentő színpadokon játszották nagy sikerrel. Többek között 33 esztendővel ezelőtt a bécsi Burgtheaterban, melynek együttese az idei ünnepi hetek alkalmával a Theater an der Wien-ben adta elő –
a közönség számára nagy sikerrel, a kritikusok megítélése szerint csalódást okozva. Miért? Mi történt?
Az átköltés
Röviden válaszolva: modernizálták a Tragédiát. Rudolf Henz osztrák író
újra átköltötte. Nem fordította! Átköltötte. Nem Madách mondatait ültette
át németre, hanem Mohácsi Jenő, Dóczy Lajos és a többiek német fordítását idomította a mai német próza ízléséhez. Csak az első és utolsó színben
hagyta meg a verses formát. Úgy gondolta, hogy a német változat lemondhat a romantikus nyelvi ornamentikáról, a Mohácsi–fordításban is
fellelhető 19. századi ünnepélyességről. Ezt természetesen nem merő újítási vagy épp Madáchot „kijavító” szándékkal tette, mint egyes hazai és a
bécsi kritikák többsége vélte, hanem hogy a Tragédia megközelítésének
nyelvi akadályait felszámolja. Egyébként Ernst Häusermann, a
Burgtheater igazgatója kérte Rudolf Henzet, hogy készítsen új fordítást, ö
is – de Ulrich Erfurth rendező és a mostani előadás Luciferje, Alexander
Tróján is – azt hitte, a modern fordításban nagyobb lesz a siker. S ha
Ausztria ilyen jelentős szakemberei és irodalmárai igényelték a fordítás
módosítását, akkor annak bizonyára nem félvállról vehető okai voltak.
Az új átköltésről kevesen mondják, hogy sikertelen 491, azt meg senki
nem állítja, hogy tiszteletlen az eredetivel. Rudolf Henz szereti, nagyra
értékeli Madáchot, koncepcióját pedig különösen korszerűnek tartja. Igaz
ugyan, hogy az osztrák sajtó az eredeti hátrányára magasztalta fel az átköltést, Henz érdemének vélte, hogy Madách még egyáltalán játszható, de
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E kevesek közé tartozik Elisabeth Stengel. Neues Fórum, 1967. jún.–júl. 532–533.
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ez nem ok arra, hogy az osztrák író munkáját gyengének, teljesen elhibázottnak mondjuk. A kritikusok idevonatkozó megjegyzéseivel kapcsolatban a Madáchot lekezelő magatartás kifogásolható, nem pedig az átköltésnek megadott elismerés. A modern német irodalmi alkotások nyelvi
megítélésében nálunk illetékesebb írók és újságírók az átköltést „meszszemenően szépnek” (Wochenpresse), „nyelvileg kifogástalannak”
(Arbeiter–Zeitung), „közvetlennek” (Die Furche) nevezik, Friedrich
Schreyvogl az első és utolsó szín verseinek „valódi poétikus hatását”,
Elisabeth Pablé az okos „rövidítéseket” emeli ki, Oskar Maurus Fontana
pedig a „szoros, csattanókban gazdag prózát” találja elismerésre méltónak, mely „a hasonlatok erejét és a drámaiságot egyesíti”. A kommunista
„Volksstimme” sem vonakodik értékelni a hangsúlyosan vallásos Rudolf
Henz munkájának érdemeit, többek között azt, hogy „szövege Faust–
mentessé teszi a művet, tudatosan kerüli a Goethével való összehasonlítást”. Szerinte „Rudolf Henz igen komolyan veendő szövegalakítása látatlanul, vagyis elválasztva a színektől … erőteljesebb és aktuális problematikájában érvényesebb lenne, mint amilyennek a Theater an der Wien-ben
találtuk.”
A magyarországi kritikák között akadt olyan is, mely az osztrák sajtóvéleményekkel ellentétben Rudolf Henz átköltésének hibáit sorakoztatja
fel. 492 Ez ellen nem is lehetne kifogásunk, csak épp az igazolás módszere
nem meggyőző. Mert bár tény, hogy az új német szöveg messze kanyarodott, elidegenedett az eredetitől, de a német változat újbóli magyarra fordításával ezt nem lehet igazolni. Ha Mohácsi mondatait ismét átültetnénk
magyarra, korántsem Madách eredetijéhez jutnánk. De mond ez valamit?
– Ezzel a módszerrel legfeljebb csak a Karinthy–féle oda–visszafordítási
tréfáknál kötünk ki.
Nem is az átköltés nyelvesztétikai értékével van baj, hanem inkább a
mű elevenébe vágó rövidítésekkel. Paulay Ede az első színrevitelnél több
epizódról lemondott; Mohácsi Jenő színpadi fordítása elhagyta a Föld
szellemének megjelenését, nehogy felmerüljön a Faust–utánzás gyanúja,
és a szerkezet áttekinthetősége végett mellőzte a második prágai színt. 493
Henz tovább folytatta a Tragédia megfaragását. Sallangnak érzett több
olyan képet, mely eleven része a kompozíciónak. Teljes egészében kihagyta a 14. színt, az eszkimójelenet „szörnyű világát”, hol „kevés a fóka–faj”. Ezzel a Tragédiát megfosztotta a végtől, a jövendő víziójától.
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Rényi Péter: Bécsi „Tragédia”, 1967. Népszabadság, 1967. május 28.
Siptár Ernő: Az ember tragédiája a bécsi Burgtheaterben. Jelenkor, 1964. december,
1131–1132. lap.
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Mivel a falanszterjelenet és az űrrepülés (a rendezés felfogásában is) a
történelmi jelen ábrázolásához tartozik, az időbeliség három dimenziója
kettőre csappan: múltra és jelenre. Ez a teljesség elleni vétek, megbillentése a mű egyensúlyos szerkezetének, de félrevezető is, mert azt az illúziót keltheti, hogy mégis van kiút, talán majd a távoli jövő oly világot teremt, melyért érdemes élni. Madách az utópiák reményére az eszkimó
jelenettel válaszolt. Henz erre nem gondolt.
Fájdalmas csonkítás a keresztények fellépésének elhagyása a római, a
sírbaszállás kimaradása a londoni színből, a lombikepizód, valamint a
történelmi alakok (Pláton, Michelangelo, Luther) mellőzése a falanszterben és a második Kepler–jelenet, a 10. szín, kihagyása. Az utóbbit természetesen nemcsak azok fájlalják, akik a marxista értelmezés alapján Kepler ébredésének és sóhajának központi, ideológiai jelentőséget tulajdonítanak, hanem mindenkinek, aki nem fél, háromnegyed, vagy 80 százalékos művet, hanem a teljes Tragédiát szerette volna látni.
A rendezés
A mű ellen elkövetett eredeti bűn az átköltés. Szép és csábos vétek, de
vétek, melyet a rendezés újabbakkal tetézett. Rudolf Henz azzal, hogy
bátran nyúlt a Tragédiához és belőle 20. századi művet formált, feltehetőleg arra sarkallta Ulrich Erfurth professzort, a rendezőt, hogy úgy is bánjon vele, mint egy 20. századi modern darabbal. De csak feltehetőleg és
talán. Mert Ulrich Erfurth a nyelvi modernség inspiráló hatása nélkül is
tud szakítani a hagyományos rendezői felfogásokkal. Bebizonyította ezt a
német irodalom olyan köztiszteletben álló művén is, mint Goethe Faustja,
melynek második részét most az ő megreformálásában játsza a
Burgtheater. Mi tartotta volna hát vissza attól, hogy Az ember tragédiájából modem színjátékot formáljon? !
A Madáchnál több rétegből álló színeket a fordítás leegyszerűsítette, a
mellékcselekmények gondolati és drámai gazdagító hatását nem vette
tekintetbe, s így aztán a színpadon lényegkimondó vázlat, pucér csontváz
lett a hús–vér eredeti színekből, A játéklehetőségektől, színes epizódoktól
megfosztott darabban a színészeknek alig maradt más szerepük, mint felmondani a maradék szöveget.
A leegyszerűsítési törekvéseket az a rendezői félelem támasztotta alá,
nehogy történelmi képeskönyv legyen a műből. A korjelző epizódok kimaradtak; a színek mindig csak egyetlen gondolat dialektikus fejlődését
érzékeltetik (ezt sem mindig híven Madách szándékához!). A színpadi
kellékeknek alig van szerepük. Erni Kniepert dísztelen kosztümöket ter1506

vezett. A három főalak öltözéke egy–egy testhezálló trikó: Luciferé vörös,
Ádámé és Éváé drapp. Csak fátyol, palást, sisak stb. mutatja a korok változását. A modern egyszerűség kialakításában a rendező segítségére voltak Lois Egg kozmikus nyugalmú díszletei. A nézőtér felé enyhén megdöntött korong a színpadi talaj; fölötte egy félig látszó másik korong az
ég, a mindenség és a változó idők tükre. Ezen jelennek meg halványan
vetítve az egyes korokra utaló képek: a bizánci színben egy diadém mozaikábrázolása, Delacroix forradalmi festményének egy részlete a párizsiban, fogaskerekek a londoniban.
A Tragédia mellőzött cselekményei és díszletei helyére azonban új,
„szórakoztató”, figyelmet felkeltő anyagra volt szüksége a rendezőnek. A
szerkezeti és gondolati puritanizmust a színek és kosztümök egyszerűsége
támasztotta alá; az akusztikai és motorikus hatások – a zene, ének, tánc –
a fellazítást, a játékosságot szolgálták. így lett a misztériumjátékból – történelmi képeskönyv helyett – revű, vagy musical-féle, vagyis eklektikus
jellegű előadás.
A zene: főképp jazz. Sok jazz. A szerző, Peter Janssens a münsteri
színház karnagya és egyetemi magántanár, a modern egyházzene képviselője, úttörője. A maga nemében nem rossz sláger–dallamokat talált ki, de
ijesztő a kontraszt, ha arra gondolunk, hogy 19. századi bölcseleti drámát
kísérnek. Az is idegen, hogy a szereplők időnként énekelnek. Pl. a római
színben Péter apostol megjelenése helyett Éva mint Júlia a „Veni Creator
Spiritus” szövegére írt fantáziaspirituáléval hirdeti meg a kérésztény korszak beköszöntését sőt énekét vonagló mozdulatokkal – nem illetlenül,
hanem mint mennyei szélütéstől révületbe esve – tánccal kíséri, melynek
hátborzongatóan szuggesztív hatására feloszlik a frivol társaság.
A műfajok és stílusok keverését a koreográfia tetézi be. A modern
tánclépések alkalmazása megdöbbent, de mentségére azzal lehetne érvelni, hogy amit szabad a zenének, azt szabad a táncnak is. Ha Janssens írhatott a Tragédiához twist–dallamokat, akkor mi akadálya lett volna annak,
hogy Gerhard Senft, a koreográfus twist–lépéseket javasoljon? Csakhogy
a kéz a kézben haladó modernizálási szándékok mégis visszariadnak a
következetességtől, az egységes hatás kialakításától. Az egyiptomi színben modern zenére táncolnak a rabszolgalányok, de a gúlához követ hordó görbedt alakok mozgása archaizáló pantomim, tehát korszakjelző szerepe van. A római jelenetben „Hollywood–girl”-ök twistelnek, viszont a
prágaiban korhűségre törekvő tánclépésekkel vonul be a mulatozó főúri
társaság, melynek öltözéke is a történelmi illúziókeltést szolgálja. Nem
tudnám megmondani, mi volt a zavaróbb, az-e, hogy jazz-zel, énekkel,
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tánccal modernizálták a Tragédiát, vagy az, hogy heterogén elemeket
erőltettek össze: napjaink efemer jelenségeit historizáló eszközökkel,
twistet a tógákkal, a modernségében zabolátlan római színt a prágai jelenet udvari szertartásosságával.
Ezekkel az észrevételekkel korántsem akarom azt a hiedelmet kelteni,
hogy Az ember tragédiájának bécsi felújítása csapnivalóan félresikerült.
Az átköltés és a rendezés hibái – hogy úgy mondjam – színvonalas hibák,
méltóak a Burgtheaterhoz. Ulrich Erfurth felfogása idegen annak, aki a
magyar tanárok lelkes magyarázatain, nyelvünk csak számunkra ismert
kapilláriáin, az attilába öltözött alsósztregovai kisnemes alakján és a
Nemzeti Színház előadásainak emlékén keresztül jutott el a Tragédiához.
Mi magyarok: kíméletlennek érezzük az újításokat és már–már Madách
meghamisításának, mégis nagy élmény volt az előadás, a közönségnek
tétszett a látvány, sikert aratott.
Ebben nem kis részük volt a Burgtheater kiváló színészeinek, ami annál is inkább elismerést érdemel, mert elsősorban az ő hátukon csattant az
ostor, nekik kellett felfogniok az eredeti mű és a rendezés között feszülő
ellentéteket. Sebastian Fischer férfias, önakarattal rendelkező Ádám s
nem báb az erők és Lucifer kezében. Miltiadesznek kissé réveteg, de hiszen nem is egészen lehet tudni, hogy az átköltés itt mit fogalmaz meg: a
héroszok vagy a nép bukását. A másik véglet Danton harsány alakítása.
Nem lehet elhinni neki, hogy csak ordítva, széttárt karokkal tudja kifejezni forradalmi lelkesedését. Sorija Sutter ideális Éva. Mindegyik színben,
de jelesül a költői másodikban, az Éden aranyfája alatt. A római jelenetben kínos szerep jutott neki a „Veni Creator Spiritus” eltáncolásával, de
ezt a műbe beleköltött részt oly megrázóan adta elő, hogy megfelelt annak
a funkciónak, amelyet az eredetiben Péter apostol dörgedelme tölt be, ti.
hogy a kérészténység eget–földet rázó megjelenését érzékeltesse. Bár ez a
Madáchtól idegen toldalék Sonja Sutter kedvenc jelenete, mégis azt a
megjegyzést tette a sajtónak, hogy amikor a Tragédia régi és új fordítását
kézhez kapta, a Mohácsi–féle változat jobban tetszett neki. 494 – Alexander
Trojan, az előadás Luciferje viszont az újítás híve. Pedig az eredeti mű –
melyet bizonyára ismer, hiszen kitűnően beszél magyarul – sokkal több
szerepet juttatott volna neki, mint a Henz–féle Madách. Szkeptikus hangú
„hideg, számító értelem”, de ezeket a tulajdonságokat nincs módjában
kibontakoztatni. Az átköltés az Úr javára igyekszik háttérbe szorítani Lucifert és ezzel a jámbor szándékkal kihullik a műből sok–sok elmés mon494

Juhász Sári: Sikerrel mutatták be a modernizált Tragédiát. Magyar Híradó, 1967.
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dás és üdítő dinamika. A bizánci színben marad meg a legtöbb a madáchi
„pártos szellem”-ből, a tagadásból, s nem véletlen, hogy a közönség épp
itt vesz leginkább részt a történésben. A nézőtér Lucifer cinkosa lett. Talán épp ettől félt Rudolf Henz? Mindenesetre előtte is, utána is csaknem
statiszta–szerepre kárhoztatja Lucifert a nála nagyobb úr: – az átköltő.
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G. F. CUSHING
Az oxfordi Egyetemi Kiadó esete a magyar irodalommal 495
Hungarian Short Stories, With an introduction by A. Alvarez, Oxford
University Press, 1967, XVI + 432 lap.
Tegyük fel, hogy egy jónevű magyar kiadó – például az Akadémiai – elhatározza, hogy 1967-ben, egyik közismert sorozatában modern angol
novella antológiát jelentet meg fordításban. A válogatást Angliában végzik, az előszót pedig egy olyan magyar irodalmár írja, aki angol irodalmi
ismereteit főleg magukból a novellákból szerezte. A fordításokat nem
magyarok készítik, hanem a magyar nyelvet ismerő angolok. Amikor a
kész kötetet a magyar olvasó kezébe veszi, meglepődve állapíthatja meg,
hogy a válogatás az egész angol irodalmat felöleli, s ez az irodalom meglehetősen fiatal, mert a romantikával kezdődik. Tegyük fel továbbá, hogy
a leíró részletek fordítását Jósika stílusa és nyelvezete szerint készítik,
alkalomadtán olyan modernségre vetemedve, hogy Jókai stílusában is
fordítanak. A párbeszédek javarésze a 19. század közepét idézi, bár néha
átcsap csángó tájszólásba, vagy éppen a modern pesti jassznyelvbe –
mindez reménytelenül összekotyvasztva. Az eredmény gyomorrontásos
lázálom lenne. Persze, az egész elképzelés túl fantasztikus.
Pedig pontosan ennek a fordítottja történt az Oxfordi University Press
World's Classic sorozatában nemrégiben kiadott magyar novella antológia
esetében. Noha már önmagában izgalmas lenne az a tény, hogy az oxfordi
kiadó rátalál a magyar irodalom rejtett kincseire. A kötet külseje ízléses
kiállítású, a borítólapot Buday György szép fametszete díszíti. A könyv
belseje azonban nagyrészt csalódásokat rejteget. A borítólap fülszövege
kategorikusan kijelenti, hogy a magyar irodalom viszonylag fiatal. „Az
első fontosabb magyarul író magyarországi szerzők, Kossuth forradalma
idején, 1848-ban kezdtek írni.” A fülszöveg utolsó sorai leszögezik, hogy
„ez a válogatás a magyar irodalom napjainkig terjedő egészéből (!!) készült.” A valóságban Jókai az első és Karinthy Ferenc az utolsó itt szereplő író.
Ekkora tudatlanság majdnem hihetetlen 1967-ben. Hiszen Bowring antológiája 1830 óta létezik, és jónéhány angol folyóirat közölt tudósításokat a magyar irodalmi életről az 1848-as forradalom előtt. Bármelyik magyar irodalomtörténet legfelületesebb átlapozása is elegendő lett volna
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arra, hogy ilyen elemi hiba elkövetését megakadályozza. Ezenkívül az
előszót író A. Alvarez járt Magyarországon és írt az ottani irodalmi életről. Előszava mégis a fülszöveg szellemét folytatja s nyilvánvalóan a névtelen magyar válogatóktól származó nyersanyagot használja fel. Remélhetőleg, a válogatók alaposan elolvassák a bevezetést és felmérik felvilágosító tevékenységük eredményét, különös tekintettel erre az angol szerzőre,
akinek mindazonáltal van néhány „különbejáratú” megfigyelése a magyar
irodalomról. Természetesen megdöbbenti majd a magyarországi válogatókat Alvarez hivatkozása a magyar irodalomból áradó „beltenyészetű
feszültségre” és az írók „állandó jellegű dörzsöltségére”. Alvarez itt rátapintott a magyar irodalom két olyan jellegzetességére, mely elősegíti elszigeteltségét, még akkor is, ha egyébként jól fordítanák idegen nyelvekre.
Az antológia 22 szerző novelláit tartalmazza. A legutóbbi hasonló antológia, melyet a Corvina adott ki 1962-ben, 18 írótól hozott novellákat.
12 író: Jókai, Mikszáth, Bródy, Heltai, Krúdy, Móricz, Nagy Lajos, Kosztolányi, Csáth, Karinthy Frigyes, Hunyadi Sándor és Gelléri mindkét válogatásban szerepel. Könnyű lenne még az antológiába illő írókat találni,
de mindkét válogatásban szereplő írók felsorolása jellemzi a számításba
jöhető írók skáláját. A Corvina kiadványa élő írókra nem terjedt ki, míg a
jelen válogatás nem zárja ki őket, bár csak Déryre, Lengyel Józsefre, Illés
Endrére, Illyésre, Szabó Magdára és Karinthy Ferencre korlátozódik, s
ezek közül is a legfiatalabb 46 éves. Noha sok a tehetséges fiatal magyar
író, sajnálatos módon az antológiában való szerepeltetésre egyet sem találtak alkalmasnak.
Jóllehet a szerzők listájának összeállítása aránylag könnyű feladat – az
angol közönség számára megfelelő elbeszélések kiválogatása már nehezebb. Lehetetlen észrevenni, hogy a szerkesztők milyen válogatási elvet
követtek. Jókait például A béka című novella képviseli, mely az alföldi táj
eléggé hosszadalmas leírásával kezdődik, ami kétségtelenül elgyönyörködtetheti a szakképzett botanikust, de az átlag olvasó, akinek a „kék
iringó”, vagy az „ördögszekér” nem sokat jelent, fárasztónak találja.
Ugyanakkor ez az elbeszélés sem tartozik Jókai legjobb írásai közé. Rejtély, miért kellett azzal az íróval ennyire mostohán bánni, akit az idősebb
angol nemzedékek ismertek és kedveltek. Mikszáth Gavallérokja nagyszerű történet, noha kissé hosszú egy novella antológia számára. A fordítás letompította és elszürkítette az eredeti színeket (még a címet is a
semmitmondó Gentryre változtatták) és kiirtotta a novella szellemességét.
Bródy nyomasztóan hat angolul, Gárdonyi novellája, Festő a falun majd1511

nem sikerült, csakúgy, mint Szomoryé. A halál és az orvos (Heltai) már
megjelent angolul Lawrence Wolfe fordításában a Hungaria című kötetben (1936). Wolfe fordítása jobb, mint a jelenlegi változat. Krúdyt fordítani embertelen feladat, sejtető kifejezései angolul gyakran ellaposodnak,
bár itt figyelemreméltó kísérlet történt az Utolsó szivar az Arabs Szürkénél átültetésére. Móricz, mint mindig, most is a rossz válogatás és fordítás
áldozata, éppenúgy, mint Nagy Lajos. Kosztolányi Omelette á Woburnja
elveszítette kristálytiszta üdeségét. Csáth Géza meglepő módon jól hat
angolul. Karinthy Frigyes és Hunyady Sándor novelláját agyonüti a párbeszédek fordítása. Dérynek a Jókedv és buzgalom című novellájában (A
címet angolul furcsa módon felcserélték) használt gyermeknyelv nem
létezik. Pap Károly harmoniumából orgona lett, mely különös hangorkánt
idézne fel egy falusi templomocskában. Különös, hogy Szerb Madelon az
eb című novellája mennyire érdektelen angolul. Illés Endre rosszízű történetecskéje el is maradhatott volna. Illyés és Gelléri rosszul jártak a fordítóikkal, főként az utóbbi szenved egy angoltalan megszólítás, a
gracious sir (nagyságos úr) sűrű ismételgetésétől. Az utolsó két novella,
Szabó Magdától és Karinthy Ferenctől viszonylag ártalmatlan.
Az összhatás egy unalmas, színtelen, komor és humortalan élet és irodalom képét adja. Nyomasztó élmény ez, különösen akkor, ha tudjuk,
mennyi élénkséget és színességet lehetett volna találni. A kötetet nem
lehet összehasonlítani például a korábbi Hungariával, mely minden hibája
ellenére izgalmas és változatos olvasmány volt. Az oxfordi novella–
gyűjtemény viszont kétszeresen megnehezíti majd az angol olvasó meggyőzését, hogy a modern magyar irodalom figyelemreméltó értékeket is
rejtegethet.
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BORSODY ISTVÁN
Közép–Európa múltja és jövője 496
Arthur ]. May: The Passing of the Habsburg Monarchy, 1914–1918; University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1966, 864 lap.
Közép–Európa – vagy, ahogy manapság hívják: Kelet–Európa – fontos
történelmi évfordulóhoz közeledik: jövőre lesz ötven éve, hogy összeomlott az osztrák–magyar birodalom és a Dunamedencében diadalmaskodott
a modern nemzeti államok rendszere.
Az évforduló közeledése, meg a közép–európai kérdés rendezetlensége
jócskán gondoskodik az egykori Habsburg birodalom iránti érdeklődés
fenntartásáról. Kommunista és demokratikus országokban egyaránt a történettudósok szünet nélkül vitáznak a birodalom bukásáról. Három éve
Budapesten ült össze nemzetközi tudósi értekezlet, hogy a monarchia életének utolsó két évtizedét vizsgálja, tavaly pedig az amerikai Indiana
egyetemen hasonló nemzetközi ülésen a felbomlás okait vitatták meg.
A dunai tárgykörben specializált történettudósok monográfiákkal készülődnek a birodalom felbomlásának ötvenedik évfordulójára. Ilyen
munka jelent most meg Arthur J. May amerikai történész tollából. A tanítástól nyugalomba vonult, de történetírói munkásságát tevékenyen folytató May professzor a New York állami Rochester egyetemen működik és
tudományos sikerekben gazdag pályáján főleg közép–európai történelemmel foglalkozott. Mostani kétkötetes műve befejező része a kiegyezéskori Habsburg monarchiáról írt történelmének, melynek első kötetét
1951-ben adta ki.
Az osztrák-magyar kiegyezési korszakkal foglalkozó munkáknál a tárgyilagosság gyakran sok kívánni valót hagy maga után. May professzor
műve ebből a szempontból a kellemes kivételek közé tartozik. Bírálata
szigorú, de pártatlan; sőt felfogásában a tudós hűvös tárgyilagosságához
emberséges jóindulat is társul. Megértő érdeklődéssel mélyül el a bonyolult közép–európai kérdés tanulmányozásában. Tájékozottsága imponáló,
kutató szemét egyetlen fontos forrás sem kerüli el. A feldolgozott anyag
nagysága és módja folytán könyve becses munkával gyarapítja a Habsburg–kérdés folyvást szaporodó irodalmát.
Érdekes, ahogy előszavában – nyilván a kevésbé tájékozott amerikai
közönséghez szólva – a soknemzetiségű Habsburg birodalmat az Egyesült
496
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Államok testére szabva jellemzi. Képzeljük el, írja, hogy a Csendes–
óceán partjaitól befelé német lakosság tömörülne, míg az északnyugat
államaiban csehek élnének, és tőlük keletre szlovákok, majd északon lengyelek és utánuk ukránok következnének egészen Új Anglia partjaiig.
Texaszban szlovének s a déli államokban horvátok és szerbek laknának,
úgy hogy Florida megfelelne Bosznia–Hercegovinának. Aztán
Louisiánában olaszokat kellene elképzelnünk, míg a középnyugat a magyarok hazája lenne, Chicagoval mint fővárossal. Pennsylvaniát pedig a
románok laknák, míg a székely csücsök az Atlanti–óceán partján érne
véget.
Napjainkban a négerek integrálásával küzködő Amerika az ilyen leírásból könnyen megértheti, micsoda fejtörést okozhatott az egykori dunai
birodalomnak, midőn tizenegy elégedetlen népcsoport egymásnak ellentmondó kívánságait kellett kielégítenie. De mások is okulhatnak belőle.
Az osztrák–magyar kiegyezést illetően May professzor osztja a régóta
bevett nyugati véleményt, amely szerint 67-es alapon a dunai kérdés nem
volt megoldható. A kettős monarchia a kettős anarchia felé fejlődött. Az
osztrákokat és magyarokat nagyobb felelősség terheli, mint a többieket,
mert ők voltak felül. Az áldatlan nemzetiségi civakodást csak az ő kezdeményezésük állíthatta meg. A magyarok különösen sokat mulasztottak,
mert sokkal inkább, mint az osztrákok, a monarchia megmentését szolgáló reformok, vagyis a federalizálás ellenségei voltak.
A nemzeti eszme korában persze a nemzetiségi torzsalkodások a reformoknak kedvező körülmények között is zsákutcába vihették a dunai
birodalmat. A helyzet annyira bonyolult volt, hogy a birodalom megreformálása csaknem minden más korabeli európai feladatot felülmúló teljesítmény lett volna.
Fogyatékosságai ellenére a dunai monarchia, mondja May professzor,
sok bámulatos tulajdonsággal bírt. Biztonságot, a gazdasági és műveltségi
előmenetel lehetőségeit nyújtotta a dunai népek millióinak. Előfutára volt
a több nemzetet magába ölelő egyesülésnek, amit most a nyugat–európai
népek igyekeznek létrehozni. A Közép–Európát az utolsó ötven évben
sújtó megpróbáltatások távlatából bizony úgy tetszik, hogy a dunai birodalomnak több elismerés járna, mint amelyben része volt.
May szerint a dunai birodalom összeomlásában nem kell okvetlenül
kikerülhetetlen történelmi szükségszerűséget látnunk. Tény, hogy egészen
a háború végéig a nyugati hatalmak különféle terveket mérlegeltek a monarchia megreformálására. Például Smuts dél–afrikai miniszterelnök, aki
a brit kormány nevében Mensdorffal, a monarchia megbízottjával Svájc1514

ban folytatott titkos különbéke tárgyalásokat, úgy vélte, hogy a nemzetiségi kérdés megoldása esetén a dunai birodalomra még múltjánál is nagyobb jövő várhatna. És a sok terv közül talán Smuts elképzelése a monarchia jövőjéről közelíti meg legjobban azt, ami annak idején csaknem
ideális megoldásnak látszhatott. A Smuts–terv a néprajzilag pártatlanul
megvont határok közt képzelte el az osztrák, magyar, csehszlovák, jugoszláv, román és lengyel államot, s az egészet egyetlen birodalommá, helyesebben: a brit commonwealth-hez hasonlítható közép–európai közösségbe kívánta egyesíteni a Habsburg háznak az angol uralkodó házhoz
hasonló modern uralma alatt.
Sem a Smuts–tervből, sem a számos többi tervből nem lett semmi.
Lloyd George memoárjaiban ugyan azt írta, hogy 1918 tavaszáig a monarchia elkerülhette volna bukását, ha békét köt. Ám valószínűbb, hogy
semmi sem menthette meg már abban az időben. Az összes történelmi
erők ellene dolgoztak. A nagy mulasztások kora még a háború előtti időkre esett. És May joggal ítéli el a régi magyar uralkodó osztályt, hogy oly
makacsul szembeszállt a demokratizáló és föderalizáló törekvésekkel.
Viszont elismeréssel ír Jászi Oszkár munkásságáról, amelynek lényege a
monarchia úgynevezett helvetizálása, vagyis svájci mintára való megreformálása volt.
May professzor állást foglal a kommunista részről felkavart vitában,
ami abból keletkezett, hogy kommunista történészek újabban a bolseviki
forradalmat nevezik döntő tényezőnek a Habsburg birodalom felbomlási
folyamatában. Nem vonja kétségbe az orosz forradalmak hatását, ám úgy
véli, hogy az oroszországi eseményeknél nagyobb jelentőségű volt az
antant hatalmak, különösen az Egyesült Államok bomlasztó propagandája. Elutasítja viszont a konzervatív körökben máig is dívó tévhitet, miszerint az osztrák–magyar monarchiát a békekonferencián darabolták fel. A
párizsi békekonferencia idején a monarchia már rég nem létezett. A párizsi békecsinálók szemére főleg az vethető, hogy nem kísérelték meg a
nemzeti államokra bomlott Közép–Európát dunai konfederációba tömöríteni. May szerint a békeszerződéseknek „katasztrofális fogyatékosságaik”
voltak. Az összefüggés is tisztán kivehető az első világháborút követő
rossz béke és a második világháború katasztrófája között. A párizsi békekonferenciától Hitleren keresztül tragikus következetességgel vezetett
Közép–Európa útja Sztálin csatlós birodalmához.
Közép–Európa viharos múltjából és fájdalmas jelenéből May profeszszor a jövőbe néz és Jászi Oszkárt választja kalauzául. Jászinak utolsó
dunai útja után írt tanulmányából vett hosszú idézettel zárja be munkáját.
1515

A Jászi–idézet arra utal, hogy más eszközökkel, mint a Habsburgok, de a
szovjetoroszok szintén imperialista politikát folytatnak. S az új elnyomás
Jászit annyira felháborította, hogy ő, aki a Habsburgok egyik fő ellenségének számított, megértő tárgyilagossággal ismerte el, ami egykor jó volt
a régi dunai birodalomban. De végső véleménye mégis az volt, hogy sem
Habsburg monarchia, sem kommunista birodalom, sem egymással civakodó nemzeti államrendszer, hanem dunai konferederáció kell a dunai
népeknek, hogy végre békességben és szabadságban élhessenek.
Jászi közép–európai jelentőségét May professzor persze közvetlen történelmi forrásokból ismerte meg és tanulta értékelni. Mégis jólesően
nyugtázzuk, hogy véleményének formálásában a Jászi nyolcvanéves születésnapjára szerkesztett Látóhatár–különszám, a lábjegyzetek tanúsága
szerint, szintén befolyással volt. Arthur J. Maynek a közép–európai múltat jóindulatú tárgyilagossággal feltáró és a közép–európai jövőt a dunai
konfederáció jegyében kutató műve rokonszenves visszhangra találhat a
dunai népek békéjét szívükön viselő magyarokban.
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SÁRKÖZI MÁTYÁS
Mit látott Márkus István falun?497
Márkus István: Mit láttam falun?; Magvető Könyvkiadó, Budapest 1967,
316 lap.
Márkus István szociográfus 1945 és 1966 között írt tizennégy tanulmányát, riportját kiadták Budapesten, 1700 példányban. A szerző megpróbálja felölelni az említett időszak minél több falusi, agrártermészetű problémáját. Feltűnő az alacsony példányszám. Mauriac több mint negyven
évvel ezelőtt írt regényét, a „Szerelem sivatagáét, amely körülbelül e tanulmánykötettel egyidőben került a boltokba és a polcomra, 32 ezer olvasó veheti meg. A falu égető problémáit boncolgató kötetet meg csak I700an. így leapadt volna az olvasók száma a falvakban? Vagy talán az a furcsa jelenség oka, hogy Mauriac mindig derék és okos polgári katolikus író
volt, Márkus meg hol népi írókon nevelkedett, tehetséges parasztpárti
falukutató, hol lelkes marxista, hol „forrófejű türelmetlenkedő”; egyszer
börtönlakó és hallgatásra ítélt pária, másszor megújult lelkesedésű kommunista?
Az elsőként közölt tanulmány elüt a többitől. Az „Urak futása” értelmes írás arról, hogy Mezőtúrról az oroszok bevonulása elől elmenekült a
polgármester, a közigazgatási tanácsnok, a tisztiügyész, a jogügyi tanácsnok és az árvaszéki ülnök. Velük együtt a városból még 30–40 úri család.
A megyétől elmenekült a főispán, a főszolgabíró, a legtöbb polgármester.
A falvakból a jegyzők, a birtokokról az uraságok, gazdatisztek és ispánok.
A vidéki városokból az ügyvédek, a bankigazgatók. Elmenekült városból
és faluból egyaránt jónéhány orvos és patikus. Urak futása. Márkus István
nem azért gúnyolódik ebben az 1945 augusztusában kelt cikkében, nem
azért hasonlítja e menekülést a nagyidai cigányok futásához, mert gyűlöli
az elmenekülteket. Az bántja inkább, hogy egy nemzet középosztálya
futott meg, holott vezető osztálynak tartotta magát. „Senki sem tagadja,
hogy az otthonmaradásnak, a harcok bevárásának voltak veszélyei” – írja
–, „de nem egyformán fenyegetett parasztot, urat, kispolgárt? Egyedül az
úri réteg nem nézett szembe a viharral. A parasztság, munkásság és a begyökerezett iparos–kereskedő kispolgárság kevés kivétellel a helyén maradt.”
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Márkus szerint a megfutamodás fő oka az volt, hogy ez a réteg elszakadt a néptől. Az úri osztály fokozatosan tudatlan lett és gyáva, a világ
dolgaiban tájékozatlan, még a fasizmusra is hajlamot mutatott. E romlást
vezetőinek sora is mutatja: Széchenyi, Kossuth, Deák, Tisza, Horthy,
Gömbös, Imrédy. Társadalmilag korszerűtlen lett az úriemberek osztálya
– véli az elszakadás és az elmenekülés belső okait vizsgálva Márkus István. Olyan elavult tényezők mellett állt ki védőleg, mint az arisztokrácia
és a földbirtok. Megállapítja: 1820 és 1870 között a nemesség adta a világviszonylatban jó írókat, az egyéniségeket, a súlyos politikusokat, a jó
vidéki értelmiséget. 1944-re mentalitása úri mentalitás lett, a makacs
illúziónizmus magatartása.
Az első tanulmány tehát különválik a többitől. Csupa falukutató jegyzet, riport és esszé követi. 1946 szeptemberében írta Márkus István
„Földosztás Gebén” című szociográfiai riport–tanulmányát. A harmadosokról szól az írás, a legszegényebb paraszti rétegről. A harmadost azelőtt
behívta a gazda ebédért, vacsoráért takarmányt kaszálni, szőlőt permetezni, trágyát hordani, fát vágni stb. Pénzt nem adott neki. I945-ben a viszony megbomlott. A gazdák egyre azt hajtogatták, hogy jót tettek a harmadossal, aki éhezett volna az alkalmi munka nélkül. A volt szegények
meg a gazdák ellen fordultak. Megtörtént a földosztás. Márkus István
némi meghatódással ír a földhözjutott újgazdákról, akik végignéznek a
pár holdjukon, s így szólnak a fiúkhoz: – Látod fiam, ez a miénk, ez a tied
lesz majd. Gebén, amely tipikus falunak nevezhető, a földosztás indította
el a politikai életet.
1946 októbere a „Martonvásári vázlat” dátuma. A Budapesthez közel,
a balatoni úton fekvő falut vizsgálja a szerző, olyan települést, ahol nagybirtok volt, csaknem négyezerholdas latifundium. Hajdan a
Brunswickoké, majd a Dreher sörgyáros tulajdona. Dreher a környéken
16 ezer hold ura volt. Tőle nem lehetett földet venni. A fiatalok föld nélkül HÉV-esek, MÁV-osok, munkások lettek. Az angolbarát földesúr Martonvásáron természetessé tette a becsületes politikai irányzatok uralmát,
még a nyilaspárt is csak az utolsó pillanatban tudott megalakulni, alig
néhány taggal. Az iparos, pap, gazda végezte a maga dolgát. Politizálgatott, de párthoz nem csatlakozott. A „felszabadulás” mindent fenekestül
felforgatott. Márkus István lelkesen nyugtázza összegezésében, hogy a
„társadalom magához tér”.
Márkus István a szociográfia valamennyi ismert módszerét kiaknázza.
Egyéni sorsokat is vizsgál, parasztokkal beszélget, beszélteti őket. Érdekesek az 1947 körüli időkből származó beszélgetései. Képet ad az akkori
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falu életének sokféle mozzanatáról. Elment például Okányba a pártközi
gyűlésre. Ez volt a falu ügyeinek legdemokratikusabb nyilvános fóruma.
A döntések is itt születtek. A parasztok a volt Schwarz–kastélyba kórházat akartak. A parasztpárti vezető javasolta az ügyet a felső hatóságoknak,
de az újság a kommunistákat magasztalja az ötletért. Ez ellen a pártközi
ülés több résztvevője, idősebb paraszt mind, élesen tiltakozik.
A gyűjteményben néhány év kiesés következik. Sejteni lehet, miért. A
következő tanulmány I953-ból származik. Tiszanána nehéz éveiről szól.
A faluban két termelőszövetkezet van. Egykori agrárproletárokból állnak,
akik földhöz jutottak, de – mint Márkus írja – „nem erősödtek felszerelt,
önállóan gazdálkodó kisparasztokká”. A téesz bő állami támogatást kap,
de oly nagy a kapkodás a vezetésben, hogy csak döcögve jut valamire.
1951-ben kiadják felülről a jelszót: „Tiszanána termelőszövetkezeti község lesz!” Tragédiák egész sora következik, de hét tszcs alakul. A jobb
statisztikák érdekében bekényszerítik a vályogvető és muzsikus cigányokat is, akik földműveléssel soha életükben nem foglalkoztak. A tszcs-k
oly gyalázatosan működnek, hogy nagyrészük hamarosan feloszlik.
„Kezdetben kevés megbecsülést váltott ki magának a kollektív gazdálkodás” – így a szerző. Szerinte a termelőszövetkezetekben helytelen dolog
kényszerfegyelmet tartani. Érdekes, hogy Márkus István objektív hangja,
friss gondolkodása, éles szeme mennyire megváltozott. Nem tudni, naive, vagy diplomatikus.
Annyi bátorság azonban maradt benne, hogy a Nagy Imre idők enyhébb légkörében megállapítsa: Tiszanánán 1950 telén kezdődött meg a
tagság jogainak – alapszabályban lerögzített kollektív tulajdonjogának –
megszegése. Folytatódott 1953 júniusig. Felsorolja a sérelmeket, a kétszáz új belépőt, akiknek a felvételéről a régi tagságot nem kérdezték meg,
a felsőbb szervektől érkező kötelező munkatervet és vetéstervet. Márkus
szerint az igény: termelői szövetkezet, nem pedig a kolhoz.
1954-ben a szerző ismét hangot vált. Ismét Tiszanánán vizsgálódik. De
már ezt írja: 1948-ban „a hatalom dolga eldőlt. Megnyílt az út, hogy... a
párt befolyása alá vegyük a régi kisparasztok haladni vágyó rétegét”. Már
nem vitás, hogy a kommunista pártról van szó. Márkus áttér a zsargonra
is, az állandó többesszám használatára. Mi a fontos szerinte? A szegényparasztságot a munkásosztály falusi bázisává szervezni, a nagygazdaosztályt meg kiszorítani. Hová szorítja ki vajon a legtehetségesebb gazdákat?
Márkus István lelkes párttag és persze nem a parasztpártban. A parasztok
viszont sokkal kevésbé lelkesek. Be kell vallania: „Az egykor harcos agrárproletárok is elhidegültek a párttól.” Miért? A téesz döglődik, a rend1519

szer packázásaiból mindenkinek elege van. Példákat sorol. M. János volt
kubikos, részesarató, 11 holdas. Volt parasztpárti. Az 52-es aszály után
először életében nem tudott elég krumplit és napraforgót beadni. Cédulát
kellett kiragasztania a házára, miszerint kulák, szabotálja a begyűjtést,
hátráltatja az ötéves tervet, rémhíreket terjeszt stb. Ez ellen, persze, senki
sem szólalt fel.
Vagy egy másik példa: U. János 1945 óta kommunista párttag. 50-re
teljesen elszegényedett. Hat gyereke van. Disznót vágni nem tud már, a
tehenét el kellett adnia az adó miatt. így hát a tagsági könyvét nem újította
meg. Szomorú eset. Márkus István olyan gyógymódot ajánl, hogy nevetnénk rajta, ha ez a tipikus eset nem lenne oly szomorú. A hiba szerinte ott
van, hogy U. János elvtársat nem vonták be a pártoktatásba és nem küldték pártiskolára.
Szerencsétlenségére jellemző, hogy a következő tanulmány megint súlyos problémák elevenére tapint, őszintén és komoly segítőszándékkal.
Persze lehet, azért kellett néha pártos szólamokkal előállnia, hogy azután
elmondhasson mást is. 1954-ben Márkus István felveti a kérdést, helyes
volt-e, hogy a párt s a kormány (Nagy Imre) 1953-ban lehetővé tette a
kilépést és a szövetkezetek egy részének feloszlását? Márkus megosztja a
válaszadás felelősségét. Lázár Istvánnal, Szabó Istvánnal, Sánta Ferenccel
indul falukutatásra és megállapítják: „Szükséges volt, elkerülhetetlen
volt.”
Hozzátehetnénk: jellemző volt a párt–taktikára. Az kellett, hogy a földjüket, felszerelésüket és munkakedvüket visszanyert egyéni parasztok
munkája nyomán regenerálódhassák a mezőgazdaság, ismét művelés alá
kerüljön sokezer hold elhagyott vagy elhanyagolt föld, az elvándorlási
folyamat megforduljon, a tízezernyi családi gazdaság hajlandó legyen
pénzt, erőt fektetni a földbe, jószágba, épületbe. És mindezt miért? Azért,
hogy még kíméletlenebből elvegyenek tőle újból mindent.
1965 augusztusában Márkus István hosszú szünet után újból falura látogat. „Meglepő képet nyújt a mai magyar falu” – írja –, „valahogy másképp alakult minden, mint valaha hittük.” A faluról menekül, aki csak tud.
Pedig a fiatalok újtípusú parasztok lehetnének. De nem akarnak azok lenni. Vajon miért? Magyarországon nincsenek elég jó közgazdászok. Márkus ebben látja a baj egyik fő okát. Később Hevesben tájékozódik. Tiszanánán 100 ház, Kömlőn 60 ház eladó. Miért vándorolnak el az emberek?
Szinte látjuk a falu utcáin tépelődve botorkáló szerzőt. Azt mondják neki:
nagy a bizonytalanság. Az I950-es és I954-es trükkre gondolnak. Bizony-
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talanság? – kérdi csodálkozva Márkus István. A válasza: „Hiszen téesz az
egész határ!”
1966-ra a visszacsábítás bizonyos eredménnyel járt. Ha mást nem, azt
elérték, hogy a falu egy kissé megmozdult. Sok a kerékpár, autót is látni,
mint Márkus írja: „többszobás házak” épülnek (!), van énekkar, rendes
iskola, értelmes tanítókkal. Az állam ráfizet mindenre, de úgy látszik,
nagyon gazdag az állam, bírja a végtelenségig. Ez a magyar gazdasági
csoda.
A varázsige ma, 1967-ben ez: vertikális integráció. Mezőgazdasági
üzemekre van szükség. Az elgondolás helyes, de a nagy veszély tovább
fenyeget. Az állami üzem szervezetlen, egy szemernyit sem lelkesítő. A
mezőgazdasági üzemi munka kényszer–rendelkezésekkel sehová sem
vezethet. Az új gazdasági mechanizmus feladata változtatni ezen. A nagy
kérdés: kétszeri becsapás után van-e még bizalma a magyar parasztnak?
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SZENTE IMRE
Így fordítotok ti... 498
Az egyik leghálátlanabb munka a világon – szokták mondani a fordító
munkájáról s nem alaptalanul. A versfordítás mégcsak hagyján, bár az is
zsákban táncolás, Kosztolányi szerint. De legalább tánc, s ha valaki a
táncnak valóban művésze, akkor észre se venni a zsákot.
Ugyanez persze a próza–fordításról is elmondható: jó írónak jó lesz a
fordítása is, ha egyszer ráadja a fejét. Csakhogy épp itt a bökkenő. Jó költő még csak vállalkozik idegen jó költők tolmácsolására, akár mert maga
kapott kedvet, akár mert beszervezték valami közös vállalkozásba; távolabbi s közeli példákat könnyen idézhetnénk. Hanem egy regény lefordítására vállalkozni: ez már jóval nagyobb elszántságot kíván, azért mert
minden tekintetben nagy áldozat. Akár a ráfordítandó időt s energiát, akár
a várható anyagi hasznot vegye tekintetbe, az írónak mindenképpen jobban megéri, ha önművén dolgozik, mint ha mások meghonosításán fárad.
Hát meg az alkotás öröme s az esetleges hírnév! Ezekből aztán alig jut
valami a fordítónak. Ezért igazán nem csoda, ha igazi író csak meddő
korszakaiban adja a fejét fordításra. A meddőség persze nemcsak belső
okok következménye lehet: kívülről is rákényszeríthetik az íróra a hallgatást. Példákért megint csak nem kell messze menni.
Az alkotás örömét érintettem az előbb: van azonban a fordításnak is
öröme, ha jól végzik, mint minden jól végzett munkának. Hát még menynyi tanulsága! Németh László, aki a kényszerű hallgatás évei alatt orosz
regényeket, bizony sokszor gyengécske szovjet regényeket fordított (micsoda erőpazarlás!), igazi tanáralkatához hűen valóságos kis fordítás–tant,
gyakorlati nyelvhasonlítást szűr le magának s közöl az olvasóval is esszéiben, hosszabb–rövidebb jegyzeteiben. A magyar nyelvnek mennyi rejtett,
eddig nem tudatosított tulajdonsága tárul fel így, más nyelvekkel való
egybevetés alapján: miben vagyunk szegényebbek, miben gazdagabbak
másoknál, milyen átváltozásokon megy át a gondolat, míg belefér egy
másik nyelv öntőformáiba s hol volna jó alakítani ezeken az öntőformákon, hogy a gondolat torzulás, erőltetés nélkül beléjük átömölhessen.
Tulajdonkeppen sajnálnunk kell, hogy nem megy át minden magyar
író ezen az iskolán, a fordítás iskoláján, amelynél semmi sem segít hozzá
jobban anyanyelvűnk ismeretéhez. A lelkiismeretesen végzett fordító
498
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munka tudatos nyelvművelés, s az író hivatásánál fogva kell, hogy tudatos
nyelvművelő legyen.
A nem–író fordítók legtöbbjével éppen az a baj, hogy hiányzik náluk
ez a tudatosság, nincs érzékük s érdeklődésük a feladat nyelvészeti oldala
iránt. Úgy is mondhatnánk, hogy a tudásszomj hiányzik belőlük, a holtig
tanuló jó pap becsvágya. A rosszul fizetettség sem csupán a maga számokban s vásárlóértékben kifejezhető anyagi oldalával hat, hanem egyben
látszólagos társadalmi megerősítése is az átlag–fordítóban amúgyis élő
meggyőződésnek a fordító munka csekély értékéről.
Hogy nincs igaza, az nemcsak a fordítás föntebb fejtegetett nyelvművelés–jellegéből folyik. Az átültetett idegen műremek csak akkor érvényesülhet, akkor hathat új környezetében is formáló erőként, ha jól rászabott nyelvi köntösben mutatkozhat be ott. A rossz fordítás évtizedekre,
akár örökre is gátat vethet ennek a művelődési kölcsönhatásnak; az idegen író joggal érezheti, hogy megkárosították. (Érezné is, ha módja lenne
a fordítás értékelésére, s ha nem venné legtöbbször megtiszteltetésnek,
hogy egyáltalán bejuthatott egy új területre.)
A teljes egészében elvetendő fordítás persze elég ritka, ma már talán
elő sem fordul. Rossz fordítások azonban szép számmal születnek ma is, a
szigorú lektorálás korában is. Mondhatnánk, a legtöbb fordítás rossz. Ez
nemcsak Magyarországon van így, szerencsére (vagy sajnos?). Ahol az
író, nyelvtudása alapján, maga is megítélheti a fordítás minőségét, ott
panaszkodik is eleget emiatt. Elkeseredésükben sokan inkább a nagyobb
olvasótáború idegen nyelven írják meg művüket, gondolván: még ha feszesebb, óvatosabb lesz is így a stílusuk, mint anyanyelvükön, még ez is
jobb a fordító melléfogásain, lapos megoldásain való bosszankodásnál.
Más írók maguk vállalkoznak műveik idegen nyelvre fordítására, például
oroszok között élő nyelvrokonaink írói.
Hogy a fordítások oly sok esetben rosszak vagy enyhébb szóval: gyengébbek (kisebb–nagyobb mértékben) az eredetinél, az elsősorban nem a
fordítói melléfogások miatt van. „Leiterjakab” persze becsúszhat még az
olyan fordítónál is, aki jó ismerője a nyelvnek, amelyből fordít. A lektoráló főképpen ezekre vadászik, mint ahogy a közvélemény is akkor szokott
rossznak ítélni egy fordítást, ha sok a melléfogás benne. Pedig azt hiszem,
nem ez a döntő.
A jó fordítás első feltétele ma is az, amit Pázmány így fogalmazott
meg (— ha hibát ejtek az idézetben, bocsánatot kérek, mert bizony régen
volt, hogy kedves magyar tanárom oly ízesen előadta, hogy megmaradt a
fejemben): „A fordítás módját pedig úgy ejteném, hogy ne láttatnék deák1523

ból csigázott homályossággal repedezettnek, hanem oly édesen folyna,
mintha magyar embertül először magyarul íratott volna.” A követelmény
nem kicsi: nem kevesebb, mint hogy egy jó idegen mű magyar fordítása
ugyanolyan jó legyen magyar könyvnek, mint az eredeti idegennek.
Világos, hogy ezt az eszményt nem a „leiterjakabok” zavarják elsősorban. Ezek csak azon az egy helyen rontanak, ahol éppen vannak. Az igazi
rossz a „deákból – vagy más idegen nyelvből – csigázott homályossággal
repedezett” stílus. Ez rendszerint úgy születik, hogy a fordító minden áron
szó szerint akarja visszaadni az eredetit, annak minden szólását, képes
kifejezését, melyeket oly ízeseknek, kifejezőknek érez, hogy semmiképpen nem akar lemondani róluk. Ugyanígy jár ez az idegen nyelvbe szerelmes fordító a mondatfűzéssel is: oly szépnek találja az idegen mondat –
főleg a hosszabb mondatok, bonyolultabb alárendelések – szerkezetét, a
részek egyensúlyát az egészben, esetleg a tömörséget, melyet az idegen
nyelv a különféle mondatrövidítő szerkezetek segítségével ér el, hogy
anyanyelvében is ugyanezen erényekre törekszik, ezeket akarja viszontlátni, mint a másba szerelmes s feleségével behúnyt szemmel szeretkező
férfi.
A fordítónak tehát tisztes távolban kell maradnia az idegen nyelvtől,
nem szabad elvesznie annak medveölelésében. Ebből úgy szabadulhat a
legbiztosabban, ha egy másik ölelésbe: anyanyelvébe menekül. Ott kell
keresnie s megtalálnia – a nekivaló szépségeket, jótulajdonságokat – nem
azonosakat azokkal, amelyeket maga mögött hagyott, hanem azoknak
megfelelőket, azokkal egyenrangúakat szépség és kifejezőerő dolgában.
Ez az igazi, a derekas, a művészet nevet is megérdemlő fordítói munka,
nem pedig az, amely csupán a szavak és a gondolatok megfelelőit keresi.
A gondolatok, igen, itt rejtőzik a másik veszedelem. Van úgy, a fordító
függetleníti magát az idegen nyelvtől, megteszi azt a bizonyos szükséges
elszakadást. Mi marad így a kezében? Csupán a gondolat, amit az idegen
mondat kifejezett, a mondat tartalma. Ez persze sokszor igen egyszerűen
megfogalmazható, talán sokkal egyszerűbben, mint azt az idegen író tette.
A gyorsabb haladás kedvéért, de sokszor egyéni hajlandóságának, stílusirányának engedve a fordító gyakran csupán ezt a leegyszerűsített tartalmat adja vissza. Ilyenkor, mint mondani szokás, átesik a ló másik oldalára: kihagy egy lépést, vesződségeset, de fontosat: az egyenértékű kifejezőeszközök keresését. Van úgy persze, hogy ez az egyszerűsítés csak
használ a műnek, s ha végrehajtható a gondolat károsodása nélkül, akkor
ez egyben elmarasztaló kritika is az író terjengősségére. A terjengősség
azonban stílussajátság, s így a leegyszerűsítés mindenképpen megváltoz1524

tatása, mondhatnánk meghamisítása a stílusnak. Fordítók, különösen magyarok, hajlanak erre az egyszerűsítésre, amit sokszor bizony ellaposításnak is nevezhetnénk. A „Rozsdatemető” valósággal iskolát teremtett e
téren, pedig meggondolandó, hogy Fejes Endre bravúrja: magvas mondanivalót lapos stílussal kifejezni – csak abban a fülledt levegőjű kísérleti
lombikban, Budapesten, sikerülhetett, ahol az olvasó többet költ hozzá,
mint amennyit olvas, ha olyan kedvére való a tartalom, mint Fejes regényében.
Az alábbiakban egy magyarra fordított finn regényt veszek bonckés
alá, egyrészt hogy gyakorlati példán szemléltessem a fent elmondottakat,
másrészt hogy a fordítónak alkalmat adjak hibái kijavítására egy esetleges
második kiadásban, vagy ha ez nem lesz – mint ahogy valószínű –, egy
másik regény fordításában.
A fordító Gombár Endre, az író a finn széppróza fiatal mestere, a külföldön is egyre ismertebb Veijo Meri, lefordított kisregénye (vagy ha úgy
tetszik: hosszabb elbeszélése) címe: Manilakötél, 1957-ben jelent meg
előszőr, fontos állomás, mondhatnánk „áttörés” az író fejlődésében. Állomás továbbá a finn háborús irodalom történetében is: a végsőkig, a groteszkig vitele annak az illúziórombolásnak, amit már Väinö Linna kezdett
(Az ismeretlen katona), de a legendásan harcoló finn közkatonára még
nem terjesztett ki. Merinél hirtelen elszaporodnak a bolondok, akiknek
így vagy úgy agyukra ment a háború. A főhős, egy szabadságra menő finn
paraszt, testére csavarva csempész haza egy hosszú kötelet. Mire félholtan, fulladásos tünetek közt hazaérkezik, az írónak sikerül a vonaton utazó
szabadságos katonákkal elmeséltetnie egy tucatra való bolondnál bolondabb s rémesebbnél rémesebb történetet, melyek csupán e laza szálon
függnek össze egymással, akár a Canterbury Tales.
Finnből nem könnyebb fordítani, mint az indogermán nyelvekből, mit
sem segít a rokonság. Ehhez járul Meri kifogyhatatlan leleménye a hang
és hangulatfestő igék, párosigék, ritkán használt vagy egyáltalán nem
használt szavak felkutatásában. Hát még ahol nem is maga az író beszél,
hanem a finn parasztkatonák, utánozhatatlan kényelmességgel tempózva
sajátságos ritmusú, hosszúszavú nyelvükben s mondandójukat bőségesen
fűszerezve a mieinkhez egyáltalán nem hasonlítható szitkokkal, kiszólásokkal, célzásokkal. Nem csoda, hogy éppen az egyenes beszédű részek
magyarítása sikerült a legkevésbé a fordítónak, akinek szókincse nemigen
táplálkozik Nagy–Budapest határain túl lévő tartalékokból. Jobbak az
elbeszélő részek, bár ezekben is sokat egyszerűsít, nem tudni, siettében-e
vagy a Rozsdatemető hatására. Néhány példa: „ aztán megvetően így
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szólt” (a finn eredetiben: … aztán kimondta elmarasztaló ítéletét); „Alsó
része gumírozott volt” (er.: A csizma feje gumival volt vízhatlanítva);
„Erdő és mocsár váltogatták egymást köröskörül” (er.: Köröskörül erdő
volt és mocsár egymás hegyén–hátán); ” . . . amikor előre megrendezte a
dolgot” (er.: ... a jelenetet).
Egyéb indokolatlan változtatások is gyakoriak. Pl. „Pokolian kíváncsi
lény volt” (er.: Kíváncsi volt, mint a bűn); „kezét előrenyújtva” (er.: ujját
meresztgetve); „derült fel a táboricsendőr” (er.: örült meg a hadnagy);
„Sátán kutyája” (er.: hadikutya); „állapította meg hidegen” (er.:
...szárazon); „Az iszákosság egészen más kérdés” (er.: Ezek a szeszbolondok más lapra tartoznak).
Néha elmarad egy–egy szó: „Vidd innen a pokolba” (er.: ...erről a
szegről), máskor bőbeszédűbb, mint az eredeti:„ … két másodpercbe telik... Ez a legtöbbször három–négy másodpercet is elvisz” (er.: … legalább két másodpercbe kerül … rendszerint három–négybe). A következő
mondatba betoldott „valószínűleg” ráadásul értelemzavaró is: „Más szándékkal valószínűleg nem hagyja az ellenség, hogy most ő parancsoljon
nekik” (er.: Mi más szándékkal hagyná az ellenség, hogy ő legyen a parancsnokuk?).
Megvallom, az utóbbi mondat – a „valószínűleg”-től eltekintve –
Gombár fordításában pontosabban ragaszkodik az eredetihez, mint az
enyémben. (No, azért a „most” sincs benne az eredetiben!) De valahogy
jobban hangzik, sokkal kifejezőbb itt a kérdőmondat. Nem lehetünk hát
minden változtatás ellen. Gombár is tesz sikerült változtatásokat: „Az
anyja, de berekedt vízilóhang!” (er.: ...lúgos hal hangja) – az eredeti hasonlat ugyanis teljesen értelmetlen volna a magyar olvasónak. Azt azonban, hogy „kezdett neki kínossá válni a helyzet” felesleges volt így fordítani: „már lógatni kezdte az orrát”. Általában kerülendő a szólás használata ott, ahol az eredeti nem használ szólást. Ahol pedig használ, ott az a
fajta „átköltés” a helyénvaló, amit a „vizilóhang”-gal kapcsolatban láttunk. „Átkozódott mint az öregisten” – fordítja G. szóról–szóra. Helyesebb lett volna a megfelelő szokványos magyar fordulat: káromkodott
mint a jégeső, annál is inkább, mert „ukkonen” nemcsak „öregisten”, hanem „mennydörgés” is a finnben.
A szószerinti fordítás teszi nehézkesekké a következő helyeket is:
„Egy ideig eltartott, míg a távirász megismerte” (helyesebb: időbe telt,
míg...); „Megparancsolta, hogy igazítsa meg öltözékét” (H.: megigazíttatta vele . . .); „Ott kellett lenni pálinkának” (függő beszédben a múlt szemszögéből nézett jövő kifejezése helyesebb lett volna így: Ott kapunk pá1526

linkát, gondoltuk.); ” . . . melyet aztán ki–ki végzetes módon is elszenvedhet” (jobb: mely némelyeknél végzetes is lehet).
A lehetséges szinonimák közül sokszor nem találja meg a mondanivalónak értelem és stílus szerint legmegfelelőbb szót, kifejezést: „Szervusz,
mondta szerényen” helyesebb: egyszerűen. „De a komáknak mindig adtam cigarettát, ha őszintén kérték” – helyesebb: De a haveroknak ... ha
tisztességesen kérték. (Hogy lehet „őszintén” vagy „hazugul” kérni?) A
koma szó is kilóg a katonanyelvből, akár a „férfi” vagy a „fiú”, ha a katona magára vagy társaira alkalmazza köznapi beszédben. A magyar ilyenkor „embert”, „gyereket” mond: Olyan kemény gyerek, hogy a kő összelapul, ha ráül.” Harapófogóval sem lehet kihúzni belőle a szuszt” – folytatja a fordító ezzel a nyilvánvaló képzavarral. „Fogóval sem lehet kiszorítani (kinyomni) belőle a lelket” – így lett volna helyes. A
„kenyeresiszák” ízes szó ugyan (s Nagybudapesten túlról van, elismerem), csakhogy a katona „kenyérzsák”-ot használ helyette. A „kilőni valamit” viszont katonai kifejezés ugyan, de azért kicsit furcsa „kilőtt disznóké”-ól beszélni; az eredeti „lemészárolt disznók”-at mond. Az egyik
mesélőnek szavajárása a minden mondat után odabiggyesztett „sano”
(mondd, no most mondd, mit szólsz hozzá?). G. ezt „képzeld”-nek fordítja, ami persze jobban illenék egy pesti iskolás csitri szájába, mint egy
paraszt katonáéba. Jobb lett volna „tudod vagy „ládd-e”. – „Bevonszolta a
kocsi belsejébe, de Joose visszaficánkolt. Minthogy a kötéltől félholtra
nyomorított ember esetében aligha lehetett szó egy virgonc gidához találó
„ficánkolásról”, megfelelőbb lett volna „visszavánszorgott a folyosóra”
(mert a „folyosó” is ott van az eredetiben!). „A golyó nem morfondíroz” –
bizony nem, de a katona, aki mondja, úgy érti, hogy „nem teketóriázik”.
Az orosz parancsnokság jutalmat ígért „a sajátjainak” – természetesen:
övéinek. Egy német parancsnok azért szorította öltözetük rendbentartására
katonáit, hogy „szerencsésen képviseljék országukat”. Maradhatott volna
az eredetiben használt „jól képviseljék”, esetleg „méltóképpen”. „Nadrágjuk éle a legdivatosabb előírásoknak is megfelelt” – olvassuk ugyanezekről a németekről. De mifélék azok a „divatos” vagy „legdivatosabb” előírások? Finnül csak így van: ” . . , a legmintaszerűbb volt” – s így van jól.
Egy törzsőrmester „édesen elnevette magát”; jobban illett volna hozzá, ha
csak „jóízűen nevetett” volna. Ugyanő ragyogó szakaszparancsnoknak
„mutatkozott be”; jobb lett volna „bizonyult”.
A helytelen szóválasztás néhány esetben súlyosabb fordítási hibává fajul. A könyv 60. oldalán „saját jószántából” áll, holott a mondatnak csak
úgy van értelme, ha a finn kifejezést, mely önmagában valóban kétértel1527

mű, így fordítjuk: „saját véleménye szerint”. A 77. lapon „valaki feleszmélt”, holott a finn ige szerint „megszólalt, megjegyzést tett”. A 45. lapon
a „bunda” jelentésű turkki szót következetesen „kucsmá”-nak fordítja.
Ugyanott a hullát vetkőztető katona „az értékesebbnél kezdte, megragadta
a csizmát” – a finn szöveg szerint „úgy döntött, hogy a tisztábbik felén
(vagy végén) kezdi meg (a szétroncsolt fejű hulla) vetkőztetését és megragadta a csízmát”. A 40. lapon egy orvos „megállapította, hogy elvesztette a fogadást”; pedig hát épp azt állapította meg, hogy megnyerte! Az
olvasó aztán törheti a fejét az összefüggésen. A 42. lapon a robogó vonatról van szó: „Nagy volt az iram. Kint mintha állt volna az erdő.” Az erdő
nem állt, hanem szinte elfeküdt, mint a gabona az esőben – így írja ezt
Veijo Meri, mert ő jobban tudja, milyen az erdő a robogó vonatból.
Ugyanott „a vonat nemsokára megállt” – Merinél „időnként, közbe–
közbe” állt meg. A 68. lapon a rohamozó katonák állítólag úgy estek el,
„mint megannyi felállított és támasz nélkül maradt, megmerevedett bábu”. Meri ezt így írta: ”...mint valami fölállított, aztán eleresztett karók” –
tolppa ugyanis karó, nem pedig bábu, továbbá jätetty „hagyott, otthagyott”, nem pedig „megmerevedett” (vagy ez a szó is csak betoldás?).
Valódi „leiterjakab” is van: „Laguksen alikersantti” több ízben is „Lagus
tizedes”-sel fordíttatik, holott jelentése: „Lagus tizedese”, mert mint pár
lappal odébb megtudjuk, Lagus egy bogaras generális volt, nem pedig
tizedes.
A fönti hibalista korántsem teljes. Nem hasonlítottam össze ugyanis a
fordítást elejétől a végéig az eredetivel. Viszont nem is csak úgy vaktában
tettem „szúrópróbákat”, hanem mielőtt még az eredetit csak láttam volna
is, a magyar szövegben aláhúzkodtam a gyanús helyeket, mondván: Nem,
ezt Meri nem írhatta így! S általában igazam lett.
Ugyanezzel a módszerrel jelöltem ki előre az esetlenül fogalmazott,
nehezen érthető, félreérthető vagy értelmetlen részeket is. Mit akarhat
mondani az író – kérdeztem magamban – ezzel a mondattal: „Amikor a
csapat fekve maradt a mocsárban, ritkán volt rohamozás”? – Mi az, hogy
ritkán volt? Ha egyszer fekve maradt a csapat, akkor egyáltalán nem volt.
Nem igaz? – Csekély változtatással előbukkan a helyes értelem: Ha egyszer a csapat elfeküdt a mocsárban, csak ritkán rohamozott egy–egy katona”.
„Nem volt csoda, hogy az elesettek közül sokat szitává lőttek – olvasom. Már hogyne lett volna csoda? Golyót pazarolni az elesettekbe, mire
jó ez? De mindjárt másképp hangzik így: „Nem csoda, ha némelyik az
elesettek közül olyan volt, mint a szita” – Meri így is írja, mint ahogy a
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következőt, „amikor a konda felforgatta az egész falut”, tulajdonképpen
így írja: „Amikor a konda már–már az egész falut felforgatta ..
Mikor Meri így ír: „Érdekes, de mintha minden katona ugyanakkora,
ugyanolyan kövér vagy inkább ugyanolyan sovány volna. Csak éppen
mintha különböző léptékben adták volna ki őket” – akkor magyarul ezt
olvassuk: „Valóban, mindegyik egyforma kövérnek, vagy inkább soványnak látszott. Csak annyi volt a különbség, hogy mindegyik más méretű
volt”. Miért fordít itt egy általános megfigyelést múlt időben? Vagy itt:
„Ilyen autó (amelyben nincs hűtőlé) aztán el nem indul!” – Ezt így olvashatjuk: „így aztán semmiféle autó nem indult el” – szóval megint múlt
időben, bosszantó értelmetlenséggé téve egy világos mondatot.
„A távírász a fejét rázta a németnek, aki a szemével is össze tudta volna zúzni a telefont.” A német parancsnok fejét megrázni, ez bizony kockázatos lett volna, de nem is ezt tette a távirász, ezért jobb lett volna szabadabban így fordítani: A távirász csak a fejét rázta, a német szinte összezúzta szemével a telefont.
A finn passzívumot gyakran fordítja cselekvő többes harmadik személlyel, csakhogy a mondat ilyenkor csonka, alanytalan marad a magyarban. Ezért pl. nähtiin így fordítandó: „látni lehetett”, mert ha „látták”-kal
fordítjuk, meg kell azt is mondanunk, kik látták (94. 1.). Ugyanez áll erre
a mondatra: „A célzás átirányítása legalább négy másodpercet vesz
igénybe, ennyi idő telik el, míg ismét befogja a célpontot.”
Középiskolában igen gyakori fogalmazási hibát ejtett a fordító a következő mondatban: „Beszélt kötelességeikről, amelyek sokfélék, és a
megszegésük szörnyű következményekkel jár.” Szabatosan fogalmazva
ez így hangzik: ” . . . amelyek sokfélék s amelyeknek megszegése szörnyű
következményekkel jár.”
Mindent összevéve, ha a kifogásolnivalók nagy számát s több esetben
súlyos voltát figyelembe vesszük, azt hiszem, joggal elmondhatjuk, hogy
mind a finn író, mind a magyar olvasó gondosabb és szakszerűbb munkát
várhatna el a fordítótól, a kiadó pedig (az Európa Könyvkiadó) a lektortól,
aki a szöveget az eredetivel egybevetette (Vászolyi Erik).
Csak még egy nem egészen idetartozó megjegyzést, melyet azonban
únos–úntig ismételgetnie kellene minden könyvbarátnak, akár a „ceterum
censeo”-t Catonak, míg csak el nem jut végre az illetékesek fülébe: lássák
el, könyörgöm, a magyar kiadványokat is, ahogy az egyéb országokban
szokás, a megjelenés évszámával! Higgyék el, nem fogja undorodva félredobni a belelapozó csak azért, mert megtudja, hogy már három, vagy
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urambocsá, öt éve megjelent, szóval nem egészen friss. Vagy mi egyéb
titokzatos célt szolgál ez a titkolódzás?
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BECZNER TAMÁS
Déry Tibor novellái 499
Déry Tibor: Theokritosz Újpesten, 1–11; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1967.
A kétkötetes mű a szó emelkedett értelmében is „mű”-nek nevezhető,
olyan ünnepélyes vonatkozásban, ahogyan Madách használja a Tragédia
első soraiban: „Elkészült a nagy mű...”. Noha az alkotó, Déry, jelen esetben nem is pihen, a kétkötetes gyűjtemény utolsó írásából a nyugalom
félreérthetetlen fölénye és derűje sugárzik. Mintha érezné, hogy az alkotás
évtizedeinek lázában fogant életműhöz immár nem tesz hozzá olyan alapvetően újat, amely az összképet megváltoztatná. Az első írás kelte – melyet a túlszigorú Déry korai munkáiból alkalmasnak talált arra, hogy felvegye e válogatásba – 1931. Az utolsóé 1966 Ez is harmincöt esztendő.
Ám ha számbavesszük, hogy első írása 1917-ben jelent meg a Nyugatban,
akkor 1967-re az pontosan egy fél évszázad. Talán nem kell senkinek
felhívni a figyelmét külön arra, hogy micsoda félévszázad volt ez. Az író,
a kötet elé illesztett, félbeszakadt, rövid önéletrajzában, igen szűkszavúan
utal csak arra. Ám annak az 1966-os füredi délelőttnek kortársai, melyet
az író a második kötet utolsó írásában megörökít, e délelőttnek és ennek
az évtizednek kortársai, az előző félévszázad bármilyen hézagos ismeretében is csak megilletődötten és elgondolkozva olvashatják az idős író
váratlan vallomását:
„Nincs kedvem történetet írni erről a füredi délelőttről. Még Philemon
és Baucisét sem, akiket az istenek hűségük jutalmául megajándékoztak
egy tamáshegyi szőlővel. De még egy kezdődő boldog szerelem meséjét
sem, melynek édes ártatlanságával csak ostobasága vetekszik. S a legkevésbé a magabiztos, szép optimizmusét, mely a történelemmel farkasszemet nézve a technikai civilizáció üvöltése közepette is megveti lábát a
földön. ..
Még egyszer szétnézek a napsütötte, óriási tájon: nem kívánok sztorit
írni. Elméletileg egyébként is minden másképp történhetik. Sőt másképp
is végződhetik. Az író fújja, fújja a történetét, s egyszerre csak azon veszi
magát észre, hogy csak a saját szufláját absztrahálja. Pedig mondom,
minden másképp is történhetik. A föld a bizonytalanság fanyar levében
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Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 5. számában.
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forog. A történetnek pedig az a veszélye, hogy bizonyítani látszik valamit,
amit az író nem is akar bizonyítani.”
És a több mint ezer nyomtatott oldal utolsó két mondata, e gondolatsor
vége:
„Jegyezgetés közben már nem kérdem magamtól, hogy kinek hasznára
írok, pedig most sem tudom. Tudnám? Nem tudom.”
Nem érthetjük meg ezeket a tűnődő, tétova gondolatokat, ha előzőleg
nem próbáltuk megérteni az előtte leírt ezerötven oldalt. És ezt a tamáshegyi délelőttöt megelőző ötven, de legalábbis harmincöt esztendőt, amelyet Déry, a haladó eszmék elkötelezettje, a társadalmi haladás hasznára
és annak bizonyításában eltöltött.
Ma, felesleges bonyodalmak elkerülése végett, általában nem élezik ki
a kérdést, hogy Déry kommunista író-e? A kérdés bármilyen óvatos megfogalmazása is problematikus ugyanis. Úgy kell-e kérdezni, hogy: kommunista író-e még? Vagy esetleg: már ismét kommunista író? Tudniillik,
most hogy már letöltötte börtönbüntetését a politikai bűnökért, amelyeket
még mint párttag érdemelt ki. Déry nyugati útjain minden esetben kinyilvánítja, hogy szocialista írónak tartja magát. Szocialista. Ez a fogalmazás
is elkerüli a gyakorlati lényeget. Vagy talán nagyon is lényegre utal. Arra,
hogy az előírásszerű megnevezés Déry esetében immár lényegtelenné
vált. Déry ugyanis ugyanúgy kinőtte a kommunistaságot, mint Tolsztoj a
grófságot.
A kommunista elkötelezettség azzal kezdődött Dérynél, hogy a szellemi szabadságot kereste. Ma, ötven év távlatából meglehetős nyugtalansággal idézhetjük fel annak a fiatalembernek az indulását, aki a nagypolgári társadalmi elkötelezettség szellemi szorításából úgy vélt kiszabadulni, hogy egy dogmatikus, antikapitalista eszmerendszer elszánt hívének
csapott fel. Ebben a vállalkozásban sok más, egyébként tiszteletreméltó
szellem került művészi és emberi csődbe. Elég talán a Déry–kortárs
Barbusse-re hivatkozni, Déry, mint hallottuk, ma úgy fogalmazza meg ezt
a problémát, hogy „a történetek írásának megvan az a veszélye, hogy bizonyítani látszanak valamit, amit az író nem is akart bizonyítani”. Arról a
másik veszélyről nem tesz említést, amikor ráadásul akarja is az író, hogy
feltétlenül bizonyítsanak valamit művei. A veszélyekre, melyek az írás e
kétes alkatából fakadnak, kiváló szakkifejezéseket dolgoztak ki az illetékes kritikusok: sematizmus, lakkozás, hurráoptimizmus, dogmatizmus. E
veszélyekkel jegyezte el tehát magát a – 1918 végén a kommunista pártba
belépő – fiatal író. Ezekkel a művészi veszélyekkel. A többi másfajta
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megpróbáltatás ugyanis, emigráció, mellőztetés, éhezés, börtön a Horthyés a Kádár–korszakban, a nem–íróknak is kijutott.
Joggal kérdezi az olvasó, hogy a jószerencsén kívül mi óvta meg a
kommunista írót a kommunista írók oly jellemző sorsától, attól, hogy ideológiája, szellemi hite végül is gátjává váljék írói fejlődésének. Maga az
írói tehetség-e? Dehát Solohov talán nem volt tehetséges? ! Mégis, a
„Csendes Don” utáni megalkuvási időszakában már csak az „Új barázdát
szánt az eke” című sematikus művét tudta megírni. Az írói tehetséghez itt
egyféle sajátos erkölcsi alkatnak, talán egy bizonyos vérmérsékletnek kell
járulnia. Antidogmatikus alkat? – találgatná az ember, de csakhamar rájön, hogy egy negatívum, valaminek a tagadása, kevés az ilyen nem mindennapi erkölcsi és szellemi veszély áthidalásához. Az igazsághoz való
ragaszkodás is kevés. Hiszen éppen arról van szó, a kommunista eszmékben való hittel kapcsolatban, hogy az eszelős vakfegyelem, a
nemgondolkodás aszketizmusa, és az elméletileg megfontolt gyűlölet
előbb–utóbb alkalmatlanná teszik a hívőt az igazság átélésére. Nem tudati
adottságról lehet tehát szó Déry esetében sem, sokkal inkább az érzelemhez közelálló emberi képességről. Amelynek hiánya, úgy látszik, a dogmatikus politika végrehajtóinak erkölcsi kóresetét is jellemzi mindenkor.
Ezt az érzelmi képességet az életigenlésnek egy olyan szélsőséges fajtájában fedezhetjük fel Dérynél, amikoris az író, egy osztályharcos tüntetés
leírása közben, őszinte drámai izgalommal tudósítja olvasóit, hogy a végsőkig elkeserített és megalázott tömeg téglái véletlenül agyonütöttek egy
pintyet. A példa a végletekig groteszk, de azt is mondhatjuk rá, hogy
megindítóan nevetséges. És amikor kimondtuk ezt, valami lényegeset
tudtunk meg a Déry–életműről.
A groteszkség Dérynél nem egyéb, mint az élet teljességgel–lehetetlen
fényeinek is tisztelettel való közlése. Azt mondhatjuk, hogy Déry bármilyen ünnepélyesen komoly elméleti elképzelés kedvéért sem hajlandó
letagadni az életnek a megszokotthoz nem illő, vásott, kamasz, ostoba,
bárgyú és nevettető tényeit. Akit szeretünk, azt elfogadjuk olyannak, amilyen. Más kérdés, hogy a jövőben javítani akarunk esetleg rajta. Nem lehet tudni, hogy Dérynek ez a hajlama, amellyel az életet többre becsüli
minden eszmei igazságnál, nem abból a tragikus, fiatalkori élményéből
táplálkozik-e, amidőn – az első proletárdiktatúra alatt – a fiatal forradalmár, az írói direktórium tagjának hetvenhat éves, háztulajdonos apja, akit
a komün megfosztott bérházától, törött lábbal az ötödik emeleti lakás ablakához vonszolta magát és leugrott a mélybe. Déry – öntudatlanul – egy
jelentős életmű humanizmusával tiltakozott ez ellen az embertelenség
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ellen. Déry sokat írt a halálról. Ez az író dolga. De egész életművében
nem találunk egyetlen olyan hőst, akinek halálát eszmei dicsőséggel, vagy
ideológiai szükségszerűséggel indokolná az író. S egy olyan korban, amikor a politikai és eszmei szükségszerűség szemrebbenés nélkül napirendre
tért tízezrek pusztulása felett, nem kicsiny emberi értékek hordozója lehet
egy ilyen írói szemlélet. Déry ismeri, de nem szentesíti az elméletileg
megfontolt embertelenséget. Egyik novellájának végletekig agyongyötört
cselédje nem azért fojtja meg gazdáját, mert a proletárdiktatúra felszabadította osztálygyűlöletét, hanem mert bosszúból felvette gazdája papucsát
s az le akarja tépni lábáról. Aki megérti a kettő közti különbséget, az
megérti Déry erkölcsi megközelíthetetlenségét.
Dérynék, noha feltehető, hogy elméletileg nem ért vele egyet, Camus
kérdésfeltevése az erkölcsi iránytű, Camus „Szizifusz mítosza” című tanulmányában a filozófia alapkérdésének az öngyilkosságot nevezi. Azt a
mindent megelőző alapkérdést, hogy érdemes-e élni, vagy nem. Értékesnek találni az életet s emögé utasítani minden más elméleti kérdést, olyan
humanista magatartás ez, melyet a kommunista szemlélet dogmatizmusa,
az ideológiai elsőbbség görcsössége nem enged nyilvános vita tárgyává
tenni, hogy ne kelljen nyilvánosan elutasítania. Ám ha adva volt egyáltalán Dérynek valamilyen alapvető konfliktusa a párttal, az belülről fakadó
ösztönös humanizmusának és a dogmatika antihumanizmusának kényszerű összeütközésén alapult. Déry humanizmusának nemcsak tartalma, hanem formája is idegen kellett legyen a dogmatikusoknak. Szokatlanságánál fogva.
Déry groteszk játékossága ugyanis, ha nem is teljességgel idegen, de
legalábbis szokatlan a realizmus táborán belül. A kötetben a címadó novella, az 1933-ban írott „Theokritosz Újpesten” nyitja meg az ilyen jellegű írások sorát. Theokritosz, a költő, világos, angol szövetből készült ruhában, selyemingben sétál egy tavaszi éjszakán Újpesten s egy térre ér,
ahol öregek alszanak százával a padokon, füvön, úton, porban, köveken.
Theokritosz az egyik csoporttól udvariasan megkérdi, mi történik itt. Az
öregeket egy hajléktalan otthonból telepítették ki, két éjszakára, ciánoznak ugyanis. Négyszáz öreg hajléktalan alszik a téren. Theokritosznak
egy öregasszony hosszú, keserűen groteszk előadásban ismerteti a poloskacsípések fajtáit s a vakaródzás módszereit. Egy tömegszállás gyakorlati
filozófiáját. Theokritosz belefúj ezüstsípjába, úgy csalogatja el az öregekről a poloskákat és tűnik el a város irányába. Csak sajnálhatjuk, hogy Déry korai, szürrealista írásaiból egyet sem közöl. így nem kísérhetjük figyelemmel, hogyan alakul ki, milyen szürrealista elemekből tevődik össze ez
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a groteszkség, mennyiben stiláris és mennyiben tartalmi jelenség. Már
készen kapjuk, kialakultan, lecsillapultan, s csak annak vagyunk tanúi,
hogyan nemesedik meg, hogyan érik és tisztul meg egészen. A meghökkentő és groteszk elemek ugyanis, melyek évtizedeken át jellemzőek Déryre, nem mentesek túlzásoktól és sokszor káros értelemben is jellemzik
őt. Humora, mely időnként a kellemesen körülményeskedő Thomas
Mannra emlékeztet, éppen a túlzások következtében lesz felismerhetően
dérys. Ám tulajdonképpen csak a legutolsó években nyerték el végső értelmüket. Korábban, néha, rátapinthattunk, hogyan hordozzák Déry torz
mosolya mögött, az igazi megértést. Különösen a gyerekhősök. Feltűnő,
milyen sok gyerekhőse van Dérynék. Ez nem véletlen. Az ő szemszögükből tudja sokszor legtesthezállóbban kifejezni magát.
Déry olyan közel jutott az olvasóhoz és olyan messzire az ötven évvel
ezelőtt kihívott veszélyektől, hogy immár lemondhat arról, hogy még valamit is kelljen bizonyítania magáról. S hogy kinek a hasznára kell írnia,
az is eldőlt, önmaga hasznára. Ennyi untig elegendő mindnyájunknak.
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CZIGÁNY LÓRÁNT
A mérleg jegyében 500
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör ezévi tanulmányi hetén – melyet „Korunk mérlegén” címmel 1967. szeptember 25 és október 1 között rendeztek Amersfortban – szakított az eddig kialakult gyakorlattal, mely szerint
a Kör konferenciáin kizárólag Magyarországon kívül élő értelmiségiek
vettek részt. A Kört támogató fiatal értelmiség már régóta érzi annak
szükségét, hogy külföldön kialakult nézeteit élőszóban is konfrontálhassa
– ha úgy tetszik, dialógus formájában – azoknak a hazai értelmiségieknek
a nézeteivel, akikben a kötött témák szerinti beszélgetés igénye felmerül.
Hogy az első ilyen találkozóra csak 19ó7-ben került sor, ennek okait nem
a Mikes Kör vendégszeretetének korábbi hiányában kell keresnünk.
A dialógus szó, ma már, csak úgy mint korábban a 'hidegháború' elnevezés, keleten és nyugaton egyaránt polgárjogot nyert abban a divatos és
egyszerűsítésekre hajlamos politikai frazeológiában, mely nagy, átfogó
címkékkel szereti az újszerű jelenségeket illetni. Vitathatatlan, hogy a
kelet és nyugat közötti dialógus – mely a „két világ, vagy egy sem” alternatívájának felismeréséből született – teremtette meg az otthoni és külföldi magyar értelmiség dialógusának lehetőségét. Noha ennek a lehetőségnek kiaknázására még csak az első bátortalan, tapogatódzó lépések történtek meg, az ortodox marxisták az ortodox szemléletű emigránsokkal teljes
egyetértésben elítélnek minden dialógushoz vezető kísérletet. A magyarországi és külföldi magyarok vitatkozása alapvetően különbözik, azonban
a világrendszerek vagy ideológiák közötti dialógustól abban, hogy mindkét oldalon azonos nyelvet beszélő, hasonló kulturális hagyományok között nevelkedett, de különböző társadalmi rendszerben élő értelmiségiek
vesznek részt. Ez jellemezte a tanulmányi heteken kialakult vitákat is. Az
első nap filozófiai jellegű előadásai (Hanák Tibor: Realizmus és valóság
és Sipos János: A társadalomelmélet néhány újabb eredménye Magyarországon) még azt illusztrálták, hogy ellentétes világnézetek, vagy ha úgy
tétszik, egy világnézet és ellentétes nézetek ütköznek össze. A résztvevők
hamar belátták, hogy az ilyen jellegű konfrontálásnak az adott körülmények között igen kevés haszna lehet. A magyarországi résztvevőknek,
ahogy ez a viták és beszélgetések során megnyilvánult, inkább az informatív jellegű előadások nyújtottak érdekességet. A külföldi előadók nem–
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magyar jellegű témákat választottak. Kibédi Varga Áron Retorika és
strukturalizmus címmel beszélt a magyarországi irodalomtudomány művelői között is egyre nagyobb érdeklődést keltő témáról. Karátson Endre
előadása J. L. Borges és a nemzetekfeletti irodalom ürügyén nem csak
egy, Magyarországon szokatlan, az intellektuális játékra hajlamos író típusát mutatta be, hanem Borges nemzetközi sikerével a kis irodalmak
alkotóinak világirodalmi lehetőségeire is utalt. Czigány Magda előadása a
Pop Artról pedig a fogyasztói társadalmakban kialakult művészeti irányzat megnyilatkozási formáit vizsgálta.
A hazai előadók közül Szabolcsi Miklós a magyar irodalomtudomány
helyzetét és feladatait vázolta fel, sokrétű probléma felvetése a magyar
irodalom sok izgalmas kérdését érintette: egy közép–európai irodalomtörténeti szintézis lehetőségeit, csakúgy mint az emigráns irodalom történetével való foglalkozást. Réz Pál Áramlatok a mai magyar prózában címmel sorolta fel a magyarországi regény és novella irodalom figyelemreméltó irányzatait és legkiemelkedőbb alkotóit. Abody Béla A kritika dolga című előadásában a kritikus közönségízlés nevelő feladatát vizsgálta.
Előadást tartott még Berend T. Iván a magyarországi gazdaságirányítási
reform történeti előzményeiről és Márton László Eichmannal kapcsolatos
pszichológiai problémákról.
Az előadásokat a legtöbb esetben élénk viták követték, különösen a
mai magyar irodalom értékelésével, a kritika feladatával és a magyar irodalomtudomány feladataival kapcsolatban. Kialakult az a nézet, hogy ha a
Mikes Kelemen Kör újra magyarországi résztvevőkkel rendezi meg a
tanulmányi hetet, csupán egyetlen téma köré kellene az előadásokat csoportosítani, s így lehetőség nyílnék, egy téma alaposabb megvitatására.
Többen javasolták, hogy a központi téma a magyar irodalom külföldi
helyzete legyen, s egy–egy előadás elemezné minden nagyobb nyelvterületen a magyar irodalom fogadtatásának fontosabb kérdéseit.
Az amersforti tanulmányi hetet mind a hazai, mind a külföldi résztvevők hasznosnak találták. Kísérlet jellegéből adódott, hogy az itt kialakult
keret még nem tekinthető véglegesnek. A résztvevők azzal a meggyőződéssel utaztak el, hogy a Mikes Kelemen Kör példamutató gondossággal
látta el a házigazdai tisztet, s ez nem kis mértékben a Kör titkárának, Németh Sándornak az érdeme.
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SZERKESZTŐSÉG
Búcsú Juhász Vilmostól 501
A halál, amely ebben az esztendőben oly könyörtelenül aratott, őt is elragadta körünkből. Jóllehet nyár eleje óta beteg volt, a hír, hogy nincs többé, mindenkit megdöbbentett. Nem sokkal 68. születése napja után –
szeptember 29-én – New York-ban váratlanul elhunyt.
A budapesti születésű Juhász Vilmos a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte tanulmányait. Magyar irodalomtörténetből és kultúrtörténetből doktorált. Már egyetemi hallgató korában feltűnt cikkeivel és tanulmányaival. A második világháború előtt kiadói lektor és igazgató, újságíró, több lexikon és antológia munkatársa volt. 1945-ben a Szabad Szó
című budapesti parasztpárti napilap külpolitikai szerkesztője lett. Egy
ideig a Vigília című katolikus folyóiratot is szerkesztette. 1946-tól mint
egyetemi rendkívüli tanár kultúrtörténetet adott elő a szegedi egyetemen.
1948 végén elhagyta Magyarországot. Rómában a szent évben ő rendezte
az egyháztörténeti kiállítás kelet–európai részét. Szerkesztője lelt a Katolikus Szemlének, majd 1951-ben New Yorkban telepedett le. Ottani munkáját is mint szerkesztő kezdte, az East Europe című folyóiratnál, majd a
Szabad Európa Bizottság irodalmi és kulturális programjaiban tevékenykedett. Néhány év óta a Columbia egyetemen magyar irodalmat adott elő.
Gazdag írói munkásságából említést érdemelnek következő könyvei: A
fejedelem (1934), A világ népei (1933–37), Hősök, tudósok, emberek
(1934–36), Nyersanyagháború (1940), Az aranyföld hajósai (1936), Az
inkák birodalma (1938), Világtörténelem (1941), Nagy hódítók (1941), A
megváltás felé (1942), A szeretet breviáriuma (Sík Sándorral, 1946). Külföldön töltött évei alatt is több könyvet adott ki. Ezek közül legjelentősebb Bartók Béla amerikai évei című műve, amely egyéni kutatásokon
alapult (1952). Tanulmányokat írt a modern magyar irodalomról, az egyházi helyzetről, az ifjúságról; két antológiát is szerkesztett (Tizenhárom
magyar novella és Flashes in the Night) és az ő szerkesztésében jelent
meg fennállásának utolsó éveiben a Hungarian Quarterly című New
York-i folyóirat.
Az Új Látóhatárnak is munkatársa volt. Az elmúlt években több tanulmányt és cikket írt folyóiratunknak és betegsége előtt is éppen az Új
Látóhatárnak szánt tanulmányon dolgozott. A külföldi magyar irodalom
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serkentésében és támogatásában felbecsülhetetlen értékű munkát végzett.
Több értékes mű megjelenése, irodalmi tervek, okos kezdeményezések
valóra váltása fűződik nevéhez. Halálával űrt hagyott maga után. Hiányát
sokáig érezni fogjuk még.
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SZERKESZTŐSÉG
Illyés Gyula 65 éves 502
Illyés Gyula november 2-án töltötte be 65. életévét. Illyés ezt a napot külföldön töltötte. Október közepén érkezett Belgiumba, ahol Baudelaire-ről
tartott előadást. Részt vett a londoni magyar könyvkiállítás megnyitásán,
jelen volt Puszták Népe című könyve angol fordításának megjelenésén és
október 3o-án verseiből olvasott fel a Szepsi Csombor Kör estjén. Az Új
Látóhatár szerkesztősége szeretettel köszönti a 65 éves Illyés Gyulát. Kívánunk neki jó egészséget, erőt és kitartást, nekünk, olvasóknak pedig új
műveket.
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BORBÁNDI GYULA
A tizedik és az ötvenedik évforduló 503
Ten Years After, The Hungarian Revolution in the Perspective of
History, edited by Tamás Aczél, Holt, Rinehart and Winston,
New York—Chicago—San Francisco, 1967, 254 lap.
Tibor Méray: Budapest, 23 Octobre 1956, Collection „Ce jour la”,
Robert Laffont, Paris 1966, 350 lap.
Molnár János: Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban,
Akadémiai Kiadó, Budapest 1967, 268 lap.
László Nagy: Sturm über Rußland, Lenin und die große Revolution,
Verlag C. J. Bucher, Luzern und Frankfurt/M. 1967, 204 lap.
Gábor Áron: Az embertől keletre; München 1967, 328 lap.
A magyar forradalomról megjelent temérdek könyv között az Aczél Tamás által összeállított tanulmánykötet a legjobbak közé tartozik. A szerzők mind avatott ismerői azoknak a részletproblémáknak, amelyeket a
magyar forradalommal összefüggésben tárgyalnak. Polányi Mihály az
írók szerepéhez fűz figyelemre méltó észrevételeket. Érdeklődésének előterében az a szemléleti változás áll, amelyen a kommunista párthoz tartozó írók átmentek és végül a forradalom mellé álltak. Polányi szerint tevékenységük egy intellektuális avantgarde akciója volt. George Fletcher azt
a küzdelmet vizsgálja, amely a szovjet érdekterületen belül a totalitarizmus ellen folyt. Fejtegetéseit azzal a derülátó megállapítással zárja, hogy
az ellenállók mind elvesztették csatáikat, de a háborút ők nyerik meg.
Raymond Áron szerint az ötvenhatos magyar felkelés azok közé a ritka
események közé tartozik, amelyek helyreállítják az ember hitét önmagában. Anthony Rhodes a forradalom alatt Magyarországon töltött napjait
eleveníti fel. Fejtő Ferenc a sztálintalanítás és a csatlóstalanítás problémáját taglalja. Ignotus Pál érdekes történeti visszapillantásában a magyar
politikai fejlődés néhány fontos szakaszát világítja meg, részletesen kitérve a nacionalizmus és a kommunizmus kialakulásának kérdésére is. A
tudományos alapossággal és apparátussal megírt tanulmány, mégha tételei
fenntartásra és vitára is serkentenek, Ignotus legjobb munkái közé tartozik. Méray Tibor arról tájékoztat, hogyan született meg, milyen fejlődésen
ment át az MSzMP, mi az összetétele és van-e tekintélye a társadalomban.
Váli Ferenc a hatalom és a nép viszonyát vizsgálja, Molnár Miklós „Nagy
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Imre öröksége” című tanulmányában a mártír miniszterelnök eszméit
méltatja, Vincent Savarius (Szász Béla) az újabb magyar irodalomból vett
példákkal a marxista szemlélet és a kommunista elkötelezettség nehézségeire hívja fel a figyelmet, Aczél Tamás pedig az ideológia és a taktika
összefüggéseit elemzi. A kötet Koestler Artur rövid írásával zárul. 1935ös, utolsó magyarországi látogatását idézi fel és ennek kapcsán rámutat a
zsidók szerepére a magyar szellemi életben, valamint arra, mily sok jeles
férfi hagyta el az országot. Érdemes talán idézni egy érdekes észrevételét:
összehasonlítva az orosz és a magyar emigrációt, azt írja, hogy míg az
oroszt a túlélésért való küzdelem jellemzi, a magyarra az elmék eláramlása a jellemző.
Talán ebből a rövid tartalmi felsorolásból is kiderül, hogy a szerkesztő
nemcsak neves munkatársakat választott, hanem a témákat is úgy válogatta össze, hogy az olvasónak lehetőleg teljes képe legyen 1956 őszének
magyar eseményeivel összefüggő problémákról. Aczél elsősorban az
újabbkori magyar történelem kutatóinak akart segítséget nyújtani és olyanokat eligazítani, akik a felületi és látványos eseményeken túl a mélyebb
indítóokokra is kíváncsiak.
*
Más és szélesebb olvasóközönségre gondolhatott Méray Tibor francia
nyelvű forradalmi kötetének megírásakor. A könyv – előszava: Albert
Camus 1957. március 15-i beszéde a párizsi Salle Wagramban – egy
olyan sorozatban látott napvilágot, amelyben a kiadó nagy történelmi dátumokat elevenít fel. Erre utal a cím is: Budapest, 1956. október 23.
Méray ennek a napnak a történetét a forradalmi harcokban elesett budapesti diák naplójegyzeteivel kezdi, majd részletesen beszámol a Gerő által
vezetett delegáció belgrádi útjáról, a diákok 14 pontjáról, a fegyveres harc
kitöréséről, a rádió ostromáról, az október 24-ére virradó éjszaka eseményeiről és az első szovjet beavatkozásról. A múltra is visszapillant, mégpedig érdekes formában: a 14 pontba foglalt követelések kapcsán leírja az
ország és a nép állapotát, minden pont után felsorolva azokat az okokat,
amelyek az embereket a szóban forgó követelés megfogalmazására indították. Méray bőven idéz külföldi szemtanúk beszámolóiból is, különösen
a könyv végső fejezetében, amelyben áttekinti az október z4-e és november 4-e közötti eseményeket is.
Méraynak ez immár a harmadik könyve a magyar forradalomról. Más
formában és összefüggésben ismét találkozunk azokkal a szemléleti elemekkel, amelyek előző munkáiból eléggé ismertek. Fő vonása e szemlé1542

letnek talán az, hogy Méray a forradalmat elsősorban a revizionista kommunisták művének tartja és ennek folytán figyelme főleg a revizionisták
tevékenységére irányul. Miután ő is ebbe a csoportba – Nagy Imre körébe
– tartozott, érthető, hogy ez foglalkoztatja a legjobban. Ennek előnye és
haszna az olvasó szempontjából az, hogy a beszámoló pontos és hiteles,
adatokban és adalékokban rendkívül gazdag, mint Méray munkái általában.
*
Molnár János történész és miniszterhelyettes Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban című tanulmánya az Akadémiai Kiadó gondozásában, finom papíron, szép kiállításban, több mint két és fél száz oldalon
jelent meg. Alcíme szerint „a polgári magyarázatok bírálata”, a valóságban azonban az 1956-os forradalomról készített önálló elemzés. A nyugaton megjelent hasonló tárgyú művek bírálata a könyvnek csak viszonylag
kis részét foglalja el.
A szerző tiszteletet ébresztő és elismerésre méltó tudományos apparátussal dolgozott. A jegyzetekből kiderül, hogy felhasználta az otthon fellelhető és hozzáférhető forrásokat. Csaknem minden külföldön megjelent
fontosabb könyvet, tanulmányt és cikket elolvasott. Még a legújabbakat
is, tehát a tizedik évforduló alkalmából kiadott munkákat. Hazai forrásanyaga javarészt olyan új dokumentumok – bírósági jegyzőkönyvek, belügyminisztériumi akták, korabeli iratok, visszaemlékezések –, amelyeket
addig Magyarországon még nem publikáltak. A szerző javára írandó,
hogy nemigen folyamodik az 1956-os forradalomról eddig megjelent,
főleg napi politikai ihletésű és propaganda célzattal készült kiadványokhoz. A hírhedt fehérkönyvek, egyes túlbuzgó újságírók célzatos beszámolói és riportjai, vagy a nem sokkal a forradalom után kiadott „Ellenforradalom Magyarországon” című kötet szerzőinek írásai nem nagyon szerepelnek a források között. A vidéki forradalmi eseményekről kiadott füzeteket is csak módjával említi meg. Anyaga tehát nagyrészt új, ami eredeti
kutatásra enged következtetni és arra is, hogy Molnárnak – aki magas
rangú pártfunkcionárius – olyan dokumentumokat is sikerült megkapnia,
amelyekhez eddig más szerzők nem jutottak.
A szerző sok iratot dolgozott fel, amelyet a Belügyminisztérium irattárában, a Budapesti Pártbizottság levéltárában, a Fővárosi Bíróságnál, a
Kohó- és Gépipari Minisztérium rendészeti osztályán és a Népbíróságon
őriznek. Ezek rendőrségi és bírósági vallomások, részben a párt részére
készített visszaemlékezések. Molnár János ezeket a dokumentumokat
1543

kritikátlanul használja, jóllehet alapos kétségek támadhatnak bizonyító
erejüket illetően. A vallomások szerzői letartóztatottak, vádlottak, perekben kihallgatott tanúk voltak. Az eseményeket, önmaguk és mások szerepét úgy igyekeztek beállítani, hogy az helyzetüket ne rontsa, inkább javítsa. Tehát, ha attól ügyük javulását remélhették, nem úgy adták elő az
eseményeket, mint ahogyan a valóságban megtörténtek. Ez ellen nem
lehet kifogás, senkitől sem várható, hogy esélyét rendőrség vagy bíróság
előtt rontsa, önmaga ellen tanúskodjék. Az ilyen dokumentumokat viszont
történész csak igen óvatosan és kritikával használja. Molnár a nyugaton
élő magyar emigránsok beszámolóival és vallomásaival kapcsolatban
megjegyzi, hogy azok gyakran önérdekből szépítették az eseményeket.
Kétségtelen, hogy ilyesmi előfordult és az elővigyázatosság e tekintetben
is ajánlatos. Az ötvenhatos menekültek beszámolói azért térhettek el a
valóságtól, mert a szerzők esetleg szerepüket iparkodtak kiemelni és felnagyítani, vagy politikai indítékból valamely esemény jelentőségét vagy
jelentéktelenségét bizonyítani. Az ötvenhatos vádlottak és letartóztatottak
esetében ennél többről volt szó: a személyes szabadságról és inkább valószínű, hogy – személyes érdek forogván kockán –, másképpen mondták el
az eseményeket, mint ahogyan megtörténtek. Az is valószínűtlen, hogy
1956 végén vagy 1957 elején, bárki olyan visszaemlékezést írhatott a párt
részére, amelyből esetleg a forradalom iránti rokonszenvét lehetett volna
kiolvasni. Tehát ezek a dokumentumok is úgy születtek, hogy megfeleljenek vagy legalábbis ne ütközzenek a pártvezetők által kidolgozott hivatalos értékeléssel. Nem biztos, hogy így volt, de így is lehetett, amiért az
ilyen dokumentumok bizonyító ereje tekintetében nagyon is indokolt az
óvatosság.
Molnár János minden adata és adaléka azt a célt szolgálja, hogy bebizonyuljon: 1956 őszén ellenforradalom volt Magyarországon. A szerző a
források közül főleg azokat használja, amelyek ezt a tételt alátámasztják.
Következésképpen a nyugaton megjelent munkákban is elsősorban azokat
a passzusokat bírálja, amelyek az események forradalmi jellegét állapítják
meg. A szerző érzi azonban, hogy nem tud mindenre választ adni és az
ellenforradalmi jelleg sem oly vitathatatlan, mint könyvének némely fejezetében láttatni próbálja. „Számos kérdést nem tudtunk megvizsgálni. . . –
írja. – Nem lehetett mindent felderíteni. Bizonyos, hogy sok kérdés további részletes vizsgálata változtat azon a képen, amit a lényeges összefüggések tükröződésének látunk. A magyar ellenforradalom története nagyon bonyolult és szétágazó téma.” Valóban, így is van és csak helyeselni
lehet, hogy Molnár János is elismeri. Határozott lépés egy ésszerűbb és
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logikusabb szemlélet felé. Molnár nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy
a mai képet további kutatások módosíthatják. Hozzáfűzi azonban: ” ...
reméljük, nem nagy és nem döntő kérdéseket érintő lesz majd ez a szükséges korrekció.” Itt kétségtelenül a pártfunkcionárius beszél, akinek politikai érdekei fűződnek ahhoz, hogy a mostani kép ne módosuljon túlságosan. A történész nem lehet személyesen érdekelt abban, hogy a vizsgálódásai milyen eredményhez vezetnek, csak abban, hogy az eredmény meggyőző legyen. Molnár Jánosban viszont a pártember gyakran háttérbe
szorítja a történészt.
A politikai indíték és célzat magyarázza, hogy bizonyos kérdéseket
mellőzött, illetve – mint írja – nem tudott megvizsgálni. „Különösen vonatkozik ez – mármint az a tény, hogy több kérdést nem tudott megvizsgálni – az állam- és pártvezetés belső helyzetére, a néphadsereg állapotára, a nemzetközi helyzet és a nemzetközi összefüggések értékelésére.” Ez
a katalógus kissé árulkodó. A szerző nem beszél az államvezetés és a
pártvezetés belső helyzetéről, mert akkor kénytelen lenne arra is kitérni,
miért omlott össze napok alatt az oly sok vérrel és verítékkel felépített
sztálinista párt és állam. Nem beszél a hadseregről, mert akkor az sem
kerülhető el, hogy szó essék a Farkas Mihály–armádia teljes alkalmatlanságáról a rákosista rendszer megvédésére. És nem beszél a nemzetközi
helyzetről és összefüggésekről, mert akkor meg kellene vizsgálni a szovjet kormány és a Vörös Hadsereg szerepét is.
A könyvnek kétségtelenül hiánya, hogy ezeket a fontos problémákat
nem érinti. Teljesen mellőzi az ÁVH tevékenységét is. Fogyatékos és
csonka egy olyan 56-os elemzés, amelyből hiányoznak az oroszok, az
ávósok, a katonák, a rákosisták és a kádáristák. Kádár János és a későbbi
szolnoki csoport tagjai mintha nem is léteztek volna 1956 októberében.
Miért? Nincs más magyarázat, mint az, hogy a teljes igazságot nem írhatta meg. Inkább hallgatott. A revizionisták csoportjából egyszerűen kihagyja azokat, akik ma is – pártnyelven szólva – „funkcióban vannak”.
Nem derül ki tehát, hogyan történt Kádár Jánosék elválása Nagy Imrétől
és a szolnoki kormányalakítás. Ennek megírása hazai történészek feladata
lenne, hiszen a dokumentumok és a tanúk odahaza vannak.
A könyv tetemes hányadát veszi igénybe az október 23-i tüntetésnek és
előzményeinek leírása, azután annak a kérdésnek a tisztázása, ki lőtt először és honnan szereztek a felkelők fegyvereket. Jelentős változás az eddigi elemzésekkel szemben, hogy Molnár nem vádolja a tüntetőket az első
lövéssel, hanem kijelenti, az események megítélése szempontjából érdektelen, ki lőtt először. Nem tér ki ugyan az előzmények és a fegyveres fel1545

kelés okainak részletes elemzésére, de igen helyesen állapítja meg: „Október 23-a voltaképpen sakkal előbb kezdődött. Már az 1950-es évek elején, a személyi kultusz megerősödésével és a helytelen politikai módszerek kialakulásával, a hibák felhalmozódásával, a tömegek elégedetlenségének növekedésével. 1953 után ugyan megkezdődött és néhány területen
eredményesen előrehaladt ezeknek a hibáknak és következményeinek
felszámolása, de nem olyan intenzitással, hogy negatív politikai következményeik már ne hatottak volna. Ellenkezőleg az, hogy a személyi kultusz egyre visszataszítóbb tényei, különösen a törvénysértések részletei
fokozatosan nyilvánosságra kerültek, növelte az elégedetlenséget, a tömegek elkeseredését és ez sokkal inkább meghatározó eleme lett a politikai
helyzet alakulásának, mint a hibák kijavítására irányuló pozitív lépések.”
Ez a megállapítás helytálló. Nyugati és magyar emigráns szerzők is ezt
mondják a forradalom kitörésének okairól. Kár viszont, hogy Molnár nem
következetes ebben a szemléletben. Amikor a felkelő csoportok összetételéről, tüntetéseiről és fegyveres akcióiról ír, csak gonosz és elvetemült
ellenséget, minden haladást és szocialista vívmányt tagadó, a múltat viszszasíró, javíthatatlan reakciót lát. Pedig érdemes lett volna alaposabban
megvizsgálni, mi vitte az embereket az utcára, mi adott fegyvert a kezükbe és mi indított még egyébként józan és mérsékelt elemeket is arra, hogy
a forradalom lázában meggondolatlan cselekedetekre ragadtassák magukat. Marxista történésztől kissé meglepő olyan érveket hallani, hogy az
embereket félrevezették, megtévesztették, lázították. Csak azt lehet fellázítani, aki megérett a lázadásra.
Már említettem, hogy a szerző érezhetően kíméli a forradalmi eseményeknek – vagy azok előzményeinek – ma is hivatalban lévő résztvevőit.
Ezt egyhelyütt – persze, a kisebbekkel kapcsolatban – be is vallja. Gyakran beszél azonban „a pártvezetés forradalmi elemei”-ről, „forradalmárok”-ról, „kommunisták”-ról – szembeállítva őket a nagyimrés revizionistákkal és a rákosista szektásokkal. Csakhogy ezek a „forradalmi elemek”
– kiknek nevét sem mondja meg – sohasem jelennek meg a színen. Senki
sem tudja, kik voltak, hol voltak, mit csináltak. Többször közli róluk,
hogy „.. .tisztán látták a helyzetet: tudták, hogyan kell értékelni az eseményeket”. Csak nem cselekedtek! Azon is kesereg, hogy nem volt fegyverük. Az olvasó hitetlenül csóválja fejét: érdekes, mindenki tudott fegyvert
szerezni, csak az „igazi forradalmárok” nem, akiknek mindenkinél jobban
kellett volna tudniok és bizonyára tudták is, hol őrzik a fegyvereket. Az
olvasóban joggal tudatosul a tény – amit Molnár János tagad –, hogy az
ÁVÓ-n kívül senki sem volt hajlandó a régi rendet fegyverrel is megvé1546

deni. A Molnár által emlegetett forradalmár kommunisták csak töprengtek, elmélkedtek, lapultak: viszont azonnal a porondon teremtek, amikor a
szovjet kormány elhatározta, hogy leveri a népfelkelést.
Ezt az új budapesti könyvet, amely kétségtelenül jobb minden hasonló
témájú eddigi hazai kiadványnál, mégis azzal teszi le az olvasó, hogy a
megbírált nyugati szerzőknek végső fokon igazuk volt és a szerző akaratlanul is az ő tételeiket igazolja. Az elemzés és a következtetések ellentmondásra ösztönöznek, a feldolgozott anyag azonban értékes. A részletekből minden csűrés–csavarás ellenére mégis csak a valóság és az igazság bontakozik ki, mégha a szerző oly buzgón törekszik is ennek elhomályosítására.
*
Nemcsak a magyar forradalom tizedik, de a szovjet októberi forradalom ötvenedik évfordulója is sok szerzőt indított arra, hogy erről a témáról könyvet írjon. Magyarokat is. Nagy László történész, szociológus és
közíró – egy Nagy Imréről szóló kitűnő könyv társszerzője – népszerű
stílusban, de tudományos igényű feldolgozásban mutatja be az 1917 októberi események előzményeit, Lenin életét és a szovjet hatalomátvétel,
valamint a szovjet állam kialakulása sok apró részletét. Vihar Oroszország felett című, német nyelven, hatalmas képanyaggal rendelkező és tetszetős külsővel megjelent könyvében egy szélesebb olvasóközönséghez
szól. Újságírói könnyedséggel és olvasmányossággal tárja fel az események mozgató rugóit és világítja meg az orosz birodalom megrázkódtatásának és az új rend kialakulásának történetét.
*
Az évforduló alkalmából jelent meg, de attól független mondanivalójú
munka Gábor Áron Az embertől keletre című regénye. A szerző budapesti
újságíró volt, majd a második világháborúban haditudósító lett. Ebben a
minőségben írta Túl a Sztálin vonalon című könyvét, amely miatt 1945
nyarán a szovjet katonai hatóságok letartóztatták, a Szovjetunióba hurcolták, elítélték és Szibériába száműzték. Csak 1960-ban tért vissza Magyarországra. 1965 nyarán Nyugat–Németországba utazott és ott maradt. Regényét még Magyarországon írta. A kézirat rejtett úton került ki. Címét
Gábor Áron egy finn költő, Kai Laitinen verséből vette: Találkozunk a
kihalt szív honában / vasbéklyóban keresztek tövében / az embertől keletre. (Szente Imre fordítása.) A regény önéletrajz jellegű. A szerző kálváriáját írja le: elhurcolását a Szovjetunióba, hányatott életét a különböző letar1547

tóztató intézetekben és munkatáborokban. Sokat szenvedett, de nincs keserűség és gyűlölet benne. Legkevésbé az orosz ember iránt, akit érezhetően megkülönböztet a túlbuzgó és túlteljesítő fogdmegektől. A könyv
nem oroszellenes és nem kommunistaellenes, a megkínzott, megtiport és
állati sorban tartott foglyok története azonban valóságos vádirat a sztálinista rendszer ellen, amelyben a Gábor Áron által leírt esetek előfordulhattak. Ezeken maga is átment. Beszámolója azonban hitelesebb és megrázóbb lett volna, ha történetét nem regényesíti, hanem egyes szám első
személyben mondja el mindazt, amit átélt. Dokumentáris ereje azonban
vitathatatlan. Szolzsenyicin Ivan Gyeniszovics egy napja és Lengyel József Elejétől végig című kisregénye mögött talán csak a művészi megjelenítés szépsége és ereje tekintetében marad el. Egyébként e két hasonló
témájú nagyszerű mű mellett a helye.
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ALBRECHT DEZSŐ
A vásárhelyi találkozó 504
Csatári Dániel: A vásárhelyi találkozó; Irodalomtörténeti füzetek 56.
szám Akadémiai Kiadó, Budapest 1967, 144 lap.
A vásárhelyi találkozónak októberben volt a harmincadik évfordulója. 505
Különős érzés egy könyvet lapozni, amely nemcsak boldogult ifjúkoromat idézi fel, de olyan eseményt is tárgyal, amelyről azt hittem, nyomtalanul eltűnt a történelem süllyesztőjében. Mint egy kiszabadult méhraj,
régi arcok, régi hangok, régi álmok zsongtak körül. Felejthetetlen régi
barátok, egykori küzdőtársak keltek életre. Tragikus sorsok elevenedtek
meg, mint örök vád e világ szörnyűségei ellen. Felháborító igazságtalanságával még ma is megdöbbent a börtönben meghalt Demeter Béla sorsa,
akit Rákosiék kiadtak a bukaresti kormánynak, holott emberfeletti munkát
végzett az erdélyi magyarság és intézményei megmentése érdekében. Hasonlóan vádol Szabédy László sorsa is, aki a vonat elé vetette magát, halálával tiltakozva a kolozsvári magyar egyetem megszüntetése ellen. És
rajtuk kívül be sokan vannak még, akik börtönnel, üldöztetéssel, félreállítással fizettek. Ez az elsodort nemzedék a vásárhelyi találkozón
messzehangzó üzenetet tudott a magyarsághoz intézni. Annyi erő zsúfolódott össze benne, hogy képes volt áttörni a világomlás törmelékhegyén.
A szerző Tóth Zoltán történész tanítványa volt. Tóth Zoltán is tevékeny részt vett az erdélyi ifjúsági mozgalmakban. Életét az 56-os forradalom alatt egy ávós sortűz oltotta ki. Csatári Dániel jól ismeri az anyagot.
A könyvben feltalálható tévedéseket, helytelen beállításokat és az aránybeli eltolódásokat nyilván nem a tárgyi tudás hiánya okozza. A könyv
megjelenését lehetővé tevő pártdokumentumok egyben megszabták a téma feldolgozásában követendő szempontokat is. Csatári két dokumentumot említ. Az egyik a Társadalmi Szemle 1959 augusztusi számában jelent meg „A burzsoá nacionalizmusról és a proletárinternacionalizmusról”
és a „társadalomtudományok kötelességévé teszi a népek testvériségének
ügyén oly régóta fáradozó munkásosztály forradalmi, antifasiszta hagyományainak feltárását”. A másik a Párt Központi Bizottsága mellett működő kulturális elméleti munkaközösség állásfoglalása „A 'népi' írókról”
(Kortárs, 1958. július, 7–8. szám). Ez az állásfoglalás a „népi” írók „szel504
505

Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 6. számában.
E cikk szerzője tagja volt a találkozó előkészítő bizottságának.
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lemi tűzhelyeivel” kapcsolatban hangsúlyozza a magyarországi, csehszlovákiai és romániai értelmiségi ifjúsági mozgalmaik között fennállott kölcsönhatást.
Csatári megérdemelten tág teret szentel az ifjúság első átfogó mozgalmának, az „Erdélyi Fiatalokénak, amely 1930-ban bontott zászlót. Mozgalmuk jellemző jegyeként a népi radikalizmust és a kelet–európai tájékozódást emeli ki. Az Erdélyi Fiatalok egységét először a szélsőbaloldaliak bontják meg. Kilépésük és későbbi közéleti tevékenységük mögött a
kommunista párt 1931 végén hozott határozata áll, mely szerint a parasztság és a nemzetiségek elégedetlenségét a párt szekere elé kell fogni. (A
romániai kommunista párt 1931 decemberében tartott V. kongresszusa
kimondotta, hogy fokozottabban kell kihasználni a parasztság és a nemzetiségek elégedetlenségét, meg kell szervezni a nemzeti elnyomás elleni
harcot s ezáltal elszigetelni a tömegektől a nemzetiségi vezető köröket.)
Ezen kívül még két eszmeáramlat érlelődött ki. Az egyik a szintén baloldalinak számító „Erdélyi Realisták”. Tehetséges, művelt, egyéni arcélű
fiatalok csoportosulása volt, akik az irodalomban az „Új Erdélyi Antológia”-val jelentkeztek. A másik nagyobb áramlat a „Hitel” című folyóirat
körül alakult ki. A „Hitelére Makkai Sándor „Magunk revíziója” és Szekfű Gyula Széchenyi–szemlélete volt nagy hatással. Harc az üres jelszavak,
hamis illúziók és nemzeti bűnök ellen; törekvés a reális látásra, feltérképezése a magyarság erőinek, küzdelem olyan intézmények létesítéséért,
amelyek alkalmassá tennék az erdélyi magyarságot önvédelmi harca sikeres megvívására – ebben foglalható össze programja. Harminc év távlatából világosan kirajzolódik e program befelé forduló jellege, s az is, hogy a
túlságos befeléfordulás folytán leginkább ez a csoport zárta el magát a
világ nagy eszmeáramlataitól. A „Hitel” megalapításával „lezárult a fiatalság útkeresésének korszaka”. „A cselekvő ifjúság – a szerző szavaival
élve – a tettek mezejére léphetett” s a tettek között a legkiemelkedőbb a
vásárhelyi találkozó volt.
A következő fejezetben Csatári a találkozó előkészítését írja le. Részletesen foglalkozik a Kommunista Internacionálé 1935-ben elfogadott „népfront–politiká”-jával, valamint az erdélyi szélsőbaloldalnak e népfrontpolitika alkalmazására irányuló kísérletével, azt a látszatot keltve, mintha a
vásárhelyi találkozó e kísérletek eredményeképpen jött volna létre. Az
igazság az, hogy a „népfront–politika” egyedül a szélsőbaloldal részvételére ad magyarázatot. A nem szélsőbaloldaliak – tehát a döntő többség –
állásfoglalására egészen más tényezők hatottak. A román elnyomás immár tizennyolc éve tartott és fokozatosan forgatta ki az erdélyi magyarsá1550

got erkölcsi és anyagi javaiból. A felső nyomás, mely társadalmi különbség nélkül nehezedett minden magyarra, kitermelte az egymásrautaltság
érzését és a minden magyar erő összefogásának szükségét. A helyzet további alakulására Tamási Áron fellépése volt nagy hatással.
Tamási Áron 1936 áprilisában cikksorozatot írt az ifjúsági egység kérdéséről. „Cselekvő erdélyi ifjúság” címmel seregszemlét tartott a különböző csoportok felett és azt javasolta, hogy az „Erdélyi Fiatalok” népi
szellemét és demokráciáját, a „Hitel” „magunk revízióját” és a baloldaliak
szocializmusát az egységes cselekvés sodró áramában egyesítsék.
Az elvetett mag egy évre rá csírázik ki. A Márciusi Front budapesti
zászlóbontása és a súlyosbodó román belpolitika a helyzetet egyaránt érlelte. 1937 júniusában a különböző áramlatok képviselői kimondják az
ifjúsági parlament összehívását. Megválasztják az előkészítő bizottságot
és elnökének Tamási Áront. Miután Kolozsváron ostromállapot volt, a
bizottság Vásárhely mellett döntött.
1937 október 2-án Marosvásárhelyen kezdetét vette a háromnapos tanácskozás. 187 résztvevője Erdély minden részéből jött és az erdélyi magyarság valamennyi számottevő társadalmi rétegét, politikai mozgalmát
és szellemi áramlatát képviselte. Az alaphangot Tamási Áron megnyitó
beszéde adta meg.
„Mint sziklára szállott hegyi madár – mondotta Tamási –, itt előttetek
is egy ember áll, ki az egyedülvalóság és az alkotó álmodozás felhőiből
leszállott erre a vásárhelyi sziklára, hogy onnét jelenthesse: mostoha idő
jár az ő hegyi országában. Igen, mostoha idő jár ebben az országban. A
hatalom felé nyitott és megsebzett szívvel s a magyarság felé sorsközösséget vállalva mondja ezt egy ember, aki népének szolgálatában ezen a
helyen nem is hivatását, de kötelességét teljesíti.”
„A mostoha idő” – „a hatalom felé nyitott és megsebzett szív” – „a
magyarság felé a sorsközösség vállalása”: ez a triptichon alkotja a vásárhelyi találkozó érzelmi hátterét. Ez a közös élmény a magyarázata annak,
hogy az erdélyi magyarság minden fontos és égető kérdésében – kemény
és néha szenvedélyes viták után –, egységes, mindenki által elfogadott
határozatok születhettek meg. Ezek a határozatok jelentőségükből mitsem
vesztettek az elmúlt harminc év alatt. Ma is – sőt most sokkal inkább –,
kifejezik a némaságra ítélt erdélyi magyarság véleményét. Csatári erősen
kidomborítja a találkozónak a román és a magyar nép megbékélését sürgető szellemét. A fiatalságnak ez a felismerése is időtálló. A két nép
megbékélése nélkül valóban nem képzelhető el békés és építő rend a Du-
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na völgyében. De ezt a megbékélést nem egyoldalúan, nem a nemzeti
igényeik feladása árán képzelték el. Ők így fogalmaztak:
„A találkozó résztvevői egyhangúlag kimondották, hogy a románság
gyulafehérvári határozatára építve belső önkormányzatot igényelnek és a
román néppel való békés megegyezést, amelynek előfeltétele a békés
együttélés
biztosítása:
a
kisebbségi
jogok
elismerése
és
tiszteletbentartása.”
A „magyar és román nép építő együttélésének feltételeiről” ez a határozat született: „A Vásárhelyen összeült fiatalság egy szabadságot szerető
nép nyíltságával fordul a nemzeti álmaiban beteljesült és Gyulafehérvár
magas szelleméhez felemelkedni tudott román néphez és irányítóihoz,
hogy az élet- és emberi jogaiban veszélyeztetett erdélyi magyarság számára találja meg azt a módot, amely a lelki kibéküléshez vezet, és a történelmi egymásrautaltságban élő két nép számára a szabad testvéri együttélés lehetőségeit megteremti.”
Külön határozatban tiltakoztak – idézem – „minden olyan törekvés ellen, amely a magyar szellemi és fizikai dolgozókat a munkához való joguktól igyekszik megfosztani”. Egy másikban „a művelődési jog gyakorlását korlátozó intézkedések visszavonását” követelték. Egy harmadikban
szolidaritást vállaltak a munkásosztállyal a szervezkedési lehetőségekért,
demokratikus szabadságjogokért és a politikai amnesztiáért vívott harcában. Jóformán minden határozatból kiderül, hogy a vásárhelyi találkozó
egy elnyomott nép fiainak öntudatos megnyilatkozása volt. A megbékélést őszintén óhajtották a románokkal, de ennek feltételéül a magyarság
elemi
jogainak
biztosítását
és
népi–nemzeti
egyéniségének
tiszteletbentartását szabták meg.
Csatári sajnálatos módon hiányosan és önkényesen közli a határozatokat, amelyek a magyarság belső életét akarták átalakítani, részben erkölcsi
alapelvek megvallásával, részben gyakorlati javaslatok formájában. A
találkozó résztvevői szükségesnek tartották a népi alapokon álló Magyar
Szövetség létrehozását, a szellemi élet európai tájékozódását, a tárgyilagos, népet öntudatosító és a közösség szellemét ápoló sajtót, a belső gazdasági erőforrások megszervezését, a Székelyföld iparosítását, az anyanyelvi oktatás kiterjesztését és a népnevelés széleskörű megszervezését az
értelmiség bevonásával.
A nyolc határozati javaslatot a „Hitvallás” olvasztotta egységbe. Azt a
kis részletet, amelyet idézni tudok ebből az egyedülálló dokumentumból,
egy más könyvben találtam meg. Csatári nem közli, munkájából a „Hitvallás” egyszerűen hiányzik. Ez érthető, mivel a Hitvallás több volt és
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más volt, minit politikai program. Hibátlan műalkotássá vált a magyar
sorsot mélységesen átélő nagy művész: Tamási Áron kezében:
„Az érett magyar ifjúság ez alatt a három nap alatt ünnepi felszabadulásra mutatott utat népének, visszaadva a szónak erkölcsi tartalmát, nemzeti súlyát és emberi hitelét. Egy tiszta, magyar és emberi élet vágya lobogott benne, egy szenvedő nép tisztult meg általa és érezte meg újra az
élet teremtő tartalmát.”
A találkozónak ez az újszerű hangvétele, tiszta beszéde még az ellenfeleket is, román és magyar oldalon egyaránt, meglepte és leszerelte. A magyar sajtó – szinte kivétel nélkül – rokonszenvvel fogadta és Erdély határain túlmutató jelentős eseménynek tekintette. Erjesztő és ösztönző hatása
igen nagy volt a magyar ifjúsági mozgalmakra. Biztatóbb jelek nem is
fogadhatták volna e nemzedék nagy kísérletét, amely a társadalmi haladásért és a nemzeti függetlenségért vívott harc programjának egyesítésével az erdélyi magyarság politikáját akarta új alapokra helyezni.
Az utolsó fejezet arra kíván választ adni, a kedvező kezdeti adottság
ellenére miért nem tudott a vásárhelyi találkozó „cselekvő mozgalommá”
válni. Az ok: a megperdült történelem ellene dolgozott. Alig fél évvel a
találkozó után Románia a nyílt diktatúra útjára lép. Ezt követi gyors egymásutánban Ausztria elfoglalása, a Szudétaföld leválasztása, majd Csehszlovákia teljes felbomlása. A népi arcvonal – Csatári szerint – Magyarországon és Romániában egyaránt „a széthullás felé sodródott”.
Erdélyben a szétváló utak ellenére is „föl-fölcsillant az együttműködés
igénye”. Az együttműködés utolsó jelenségeként Csatári az 1959 július–
augusztusi Petőfi–ünnepségeket említi fel. Majd így folytatja: „De azután
azok az események, amelyek az idézett véleménykülönbségek kiéleződéséhez vezettek, egyelőre áthághatatlannak tűnő árkokat mélyítettek a Vásárhelyi Találkozó áramlatai közé.”
Ez a fogalmazás nyilván azért ilyen homályos és azért kíván ködösíteni
előző eseményekkel, hogy ne kelljen néven nevezni az „áthághatatlan
árkokat” meghúzó döntő eseményt: a Lengyelország lerohanására kötött
Hitler–Sztálin paktumot, mely közvetlenül a Petőfi–ünnepségek megtartása után került nyilvánosságra.
A szerző jó szolgálatot tett azzal, hogy kiásta a vásárhelyi találkozót a
feledés homályából és ezáltal lehetővé tette, hogy tanulságai hozzáférhetővé váljanak a fiatal nemzedék számára. Harminc év távlatából visszapillantva két tanulság látszik időálló jelentőségűnek. Egyik a szintézisre törekvése: a résztvevők az igazi demokrácia jegyében össze akarták egyeztetni a szociális haladást a nemzeti igényekkel. A másik: annak felismeré1553

se, hogy egy elnyomott nép az idegen hatalommal szemben legjobban
erői összefogásával, belső egységének kiépítésével, az egymás iránti bizalom felkeltésével és egymás segítségével tud védekezni.
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BORBÁNDI GYULA
Az izraeli csoda 506
Dán Ofry: Izrael győzelmes hat napja, Kármel könyvkiadó, Tel-Aviv
1967, 152 lap.
Abádi Ervin: A csodák hat napja; Tel-Aviv 1967, 224 lap.
György Sebestyén: Anatomie eines Sieges, Blitzkrieg um Israel;
Paul Zsolnay Verlag, Wien–Hamburg 1967, 214 lap.
Csak fél év telt el az arab–izraeli háború óta, de a június eleji közel–keleti
összecsapásról máris annyi könyv jelent meg, hogy egy közepes hosszúságú polcot megtölt. Aki október közepén megfordult a frankfurti nemzetközi könyvvásáron, képet alkothatott magának arról a rendkívüli érdeklődésről, amellyel kiadók és szerkesztők Izrael bámulatra méltó helytállását és hadseregének kivételes teljesítményét kísérték. Minket, magyarokat természetesen főleg azok a munkák érdekelnek, amelyek magyarul
íródtak, vagy szerzőjük magyar.
Dán Ofry és Abády Ervin Izraelben él, írásaik magyarul és héberül jelennek meg. Sebestyén Györgyöt magyar írónak kellene neveznünk, ha
nem igényelné, hogy osztráknak tekintsük, kit csak származása és anyanyelve köt régi hazájához.
Dán Ofry a középiskola elvégzése után került Budapestről Izraelbe. Az
egyetemet Jeruzsálemben végezte. Újságíró lett és jelenleg a Tel Aviv-i
Új Kelet belső munkatársa. Kitűnő riporter. Könyve – Izrael győzelmes
hat napja – a riport és a dokumentum keveréke, képekkel és rajzokkal
(két magyarországi származású neves izraeli karikaturista: „Zeév” Farkas
Jákov és „Dos” Gárdos Károly munkái) gazdagon illusztrálva. A képek
fontos szerepet játszanak. Hivatásuk a szöveg érzékletesebbé tétele és
jobb megértésének előmozdítása. Dán Ofry szerencsésen válogatta meg a
képanyagot. A sok felvétel jól illeszkedik az előadáshoz és elhelyezésük
is avatott kézre vall.
A szerző kronologikus sorrendben eleveníti fel a közel–keleti válság
előzményeit, az ellentétek hátterét, a háborút kirobbantó közvetett és közvetlen okokat, valamint a hat napos összecsapás sok apró részletét. Tüzetesen írja le a különböző harcterek eseményeit, a jeruzsálemi és Tel Aviv–
i politikai testületekben folyó munkát és az izraeli diplomácia nem kis
jelentőségű tevékenységét a nyugati fővárosokban.
506

Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 6. számában.
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Az előadás friss és eleven, a szöveg jól olvastatja magát, a figyelem
egy percig sem lankad. A kötet jó újságírói teljesítmény. Haszonnal forgathatja mindenki, akit érdekelnek a háború részletei és egy történelmi
képeskönyvtől nem vár többet, mint tájékoztatást és eligazítást. A harci
cselekmények leírása szabatos. Arra vall, hogy a szerző katonai kérdésekhez is ért: az 1956-os hadjáratban főhadnagyként vett részt, a mostani
háborúban külföldi újságírókat kalauzolt a harctereken.
Némileg más jellegű Abádi Ervin A csodák hat napja című könyve.
Sokkal személyesebb, mint Dán Ofry munkája. A szerző – akinek Izraelben már több könyve jelent meg magyarul és héberül – nemcsak az eseményeket felelevenítő és megvilágító híreket, tudósításokat, kommentárokat közli, hanem személyes élményeit is elmondja. Abádi a háború napjaiban bejárta az országot. Sokat látott és hallott. Élményei, tapasztalatai,
beszélgetései, megfigyelései a dokumentáris szemelvények mondanivalóját igyekeznek emberi közelségbe hozni.
Mindkét könyvön látszik, hogy szerzőjük régen él távol a magyar
nyelvterülettől. Abádi Ervinnél – de néhol Dán Ofrynál is – sok olyan
szóhasználattal, kifejezéssel, mondatszerkezettel és nyelvi fordulattal találkozunk, amelyet igényes magyar szöveg nem tűr meg.
Magyar nyelvünk akaratlanul és anélkül, hogy éreznők, kopik, fakul,
szürkül, szegényedik. Dán Ofrynál tiszteletreméltó igyekezet észlelhető
modern magyar riporteri nyelv kialakítására. Az eredmény mégsem elégít
ki teljesen. Szövegei inkább a húszas–harmincas évek budapesti riportstílusára, mint a mai igényes hazai riportokra emlékeztetnek. Fokozott mértékben vonatkozik ez Abádi Ervinre. A hiba nem bennük van, hanem abban a körülményben, hogy immár hosszú ideje – jóllehet magyarul beszélnek és hivatásuknál fogva magyarul is írnak – a magyar nyelvi közösségtől távol élnek. így van ez sok külföldön élő magyarral. És e szempontból a Budapest–Kismarton távolság semmivel sem rövidebb, mint a
Budapest–Tel Aviv távolság. Minden Magyarországon kívül élő és dolgozó magyar író érzi a nyelvvel való küzdelemnek e fáradságos terhét.
Mégis biztató és felemelő, hogy még a távoli Izraelben is mily gonddal
iparkodnak írók és újságírók – kisebb vagy nagyobb sikerrel – e feladattal
megbirkózni és a magyar nyelvet eredeti szépségében megtartani.
Ennyit a két könyv nyelvéről. A szerzők – érthetően és természetesen –
lelkes hazafiakként mutatják be a háborús eseményeket, a katonák hősi
magatartását, a hadműveletek vezetőinek okosságát és szakmai felkészültségét, a polgári lakosság példás viselkedését. Aki azokban a hetekben
Izraelben járt – mint e sorok írója –, nem felejti el azt az örömmámort,
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amelyben a nép a győzelem után élt. Ez tükröződik a két könyvből is. Az
előadásmód lelkes, érzelmektől és szenvedélyektől fűtött. Nincs mit csodálkoznunk rajta. Az marasztalja el, aki a nemzeti dicsőség napjaiban és a
megmaradás felett örvendezve – hiszen Izrael nemcsak háborút nyert,
hanem a fenyegető nemzethaláltól menekült meg –, szenvtelen és hűvös
tárgyilagossággal tud írni népének legnagyobb diadaláról.
A harmadik Izrael–könyv – Sebestyén György Egy győzelem anatómiája című munkája – a bécsi Zsolnay kiadónál németül jelent meg. Ebben
az előzőtől eltérő modorral és stílussal találkozunk.
A szerző, mint osztrák laptudósító, jóllehet a helyszínen, de mégis kívülállóként szemlélte Izrael küzdelmét a sokszoros túlerővel szemben.
Sebestyént nem hazafiúi lelkesedés hevíti, hanem az újságírói hivatástudat: szándéka pontos és részletes képet nyújtani a hat napos háborúról.
Könyve nem óda Izrael dicsőségéről, hanem hűvös – noha rokonszenvét
nem tagadó – elemzés és kommentár.
A konfliktus előzményeit Sebestyén is érinti, de érdeklődése nemcsak
a háborút kiváltó közvetett és közvetlen okokra terjed ki, hanem a távoli
múltba is elviszi az olvasót. A két nép – arabok és zsidók – együttélésének problémáit történelmi perspektívából szemléli. Zsidók és arabok szemita volta békés szomszédi viszonyt feltételezne. Sebestyén iparkodik
felderíteni, milyen lélektani, kulturális és társadalmi okai vannak ama
körülménynek, hogy nem férnek meg egymás mellett, pontosabban, miért
nem képesek az arabok Izrael létével megbékülni. A háború hadi és politikai eseményeinek leírásánál is az foglalkoztatja főleg, mi az arab szemlélet és magatartás magyarázata és a békesség feltétele.
Persze, megoldást, reális, vagyis mindkét fél által elfogadható utat Sebestyén sem tud ajánlani. Nem is várja tőle az olvasó, hiszen a nála illetékesebbek és tájékozottabbak is tanácstalanok. Az Egy győzelem anatómiája élvezetes olvasmány, egy jószemű és biztos ítéletű megfigyelő
munkája.
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TÁBORI PÁL
Hatéves terv 507
1.
Ha a külföldi magyarokban igazi öntudat és összetartás lenne, ha a budapesti kultúrpolitikusokban több tisztesség lenne, Gara Lászlónak, a magyar költészet leglelkesebb s legeredményesebb nagykövetének már emléket állítottak volna. Nyilván, nem szobrot – Gara maga is nevetne az
ilyen lehetetlen ötleten – hanem annál sokkal hasznosabbat, életrevalóbbat. Például egy irodalmi alapot, amely a magyar költők világnyelvekre
való fordítását támogatná; vagy egy könyvsorozatot, amely kétnyelvű
kiadásokban hozná költőinket; vagy egy többnyelvű vándortársulatot,
amely sorozatos szerzői esteken mutatná be a magyar költészetet. Mindez
csak hirtelenjében felvetett ötlet; gyakorlati nehézsége azonban egyiknek
sincs. Csak pénz kell hozzá – s a pénz is megvan, zsebekben és állami
páncélszekrényekben.
Nagyon szerény becslésem az, hogy a külföldi magyarság – első és
második generációs képviselőire gondolok csak – sikeres üzletembereinek, gyárosainak, bankárainak magánvagyona nem lehet kevesebb ötszáz
millió dollárnál. Nagy summának hangzik, de ha tízezerrel osztjuk el,
nem olyan sok – s annyi magyar pénzember, nagyvállalkozó van Amerikában, Angliában, Skandináviában, Kanadában, Ausztráliában, Dél–
Afrikában, Nyugat–Németországban. Nomina sunt odiosa; mindenki készíthet magának egy kis listát. Ha ezek az urak és hölgyek vagyonuknak
egy ezredrészét összeadnák egy olyan akadémiának, testületnek vagy
akármilyen szervezetnek, amelynek egyetlen tisztségviselője sem kapna
fizetést s amelynek adminisztratív költségeit alapszabály korlátozná,
mondjuk, három százalékra, félmillió dollár állna rendelkezésre. Abból
kb. ötszáz könyvet lehet kiadni, jó sereg előadást, bemutatót rendezni – s
valószínű, hogy az összeg egy része vissza is térülne.
Ha a magyar kormány propaganda kiadványok helyett, amelyekkel elárasztja a külföldet s amelyeknek jórésze rögtön papírkosárba kerül, a
turistáktól beszedett valuta öt százalékát ugyanerre a célra fordítaná, szintén hatalmas anyagi alapot teremthetne meg. Nem akarok itt az otthoni
idegennyelvű könyvkiadásról beszélni, amely sokszor jószándékú, de
kevés terjesztési lehetőséget teremthet csak magának; éppen azért, mert
az államosított, monopolvállalkozás még akkor is propaganda–gyanúba
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esik, ha teljesen kifogástalan, komoly irodalmi értékeket talál. Ezen az
sem segített alapvetően, hogy több magyar könyv ko–publikációs formában, egy–egy nagy nyugati kiadóval közösen került kiadásra.
Mindez tehát csak utópia és álom; negyven esztendős tapasztalatok keserű iskolája megtanított rá, hogy midezekben a dolgokban nagyon is realista legyek. Viszont ugyancsak elég régen élek már a régi kínai bölcs
mondás alapján: „Jobb egy kis gyertyát gyújtani, mint a sötétséget átkozni.” Szerény célokkal, szerény eszközökkel még mindig el lehet egyet–
mást érni – épp az Új Látóhatár példája mutatja ezt –, ha annak az ötszáz
millió dollárnak egy ezreléke a folyószámlákon is marad, s ha a mai magyar rezsim külföldi kultúrpolitikája továbbra is párttitkári szinten folytatódik.
Gara Lászlónak azért kellene emlékművet emelni, mert csodálatos feltaláló volt – feltaláló nem a gépek vagy iparcikkek, hanem a költészet
sokkal maradandóbb terén. S találmányáért nemcsak a magyar, hanem
minden kis nemzet költészete hálával tartozik neki. Mint minden nagy
találmány, ez is zseniális, de roppant egyszerű. Gara László rájött arra az
alapvető igazságra, hogy a nagy nemzetek nagy költői – vagy akár jó költői is – nem tudnak magyarul, románul, lengyelül, vagy csehül; viszont
azok, akik ezeken a nyelveken tudnak, nem költők vagy csak ritkán azok.
Ez így igen primitíven hangzik, mintha valaki felfedezte volna, hogy a
nap fel szokott kelni vagy a folyóvíz hegynek lefelé igyekszik. De Gara
továbbment és cselekedett. így született meg nagy francia antológiája,
amely ma is mérföldkő nemcsak a magyar, hanem a francia költészetben
is. Mennyire bevált a nagy találmány, igazolja az is, hogy azóta lengyel és
román antológiák is születtek franciául, mégpedig Gara rendszerével.
Persze, mindehhez kellett Gara László páratlan lelkesedése, hihetetlen
kitartása, meggyőző ereje, önfeláldozó munkája és nem utolsó sorban
széleskörű összeköttetései a francia költők között. Franciául jól tudó magyar munkatársaival nyersfordításokat készíttetett (sokat, persze,
sajátmaga készített el), s ezeknek alapján addig kérlelte, gyűrte, buzdította, nyúzta a francia poéták legjobbjait, amíg az antológia, kb. négy év
kitartó munkájával elkészült.
Pár hónappal a kötet megjelenése után (amelyet jelentős mértékben segített sikerhez Cs. Szabó László példátadó bevezető tanulmánya is) a
száműzött írók PEN klubja összejövetelt tartott Londonban. Ma is emlékszem a Polish Hearth, a Lengyel Tűzhely nevű dél–kensingtoni klub alagsori bárjára, ahol ez a tanácskozás folyt. Persze, méltattuk Gara nagy teljesítményét és K. A. Jelenski, a kitűnő lengyel esztéta és kritikus (aki Pá1559

rizsban él) azt javasolta, hogy ezt az úttörő munkát mindnyájan igyekezzünk folytatni. Például, mondta, a Gara féle magyar versantológiát meg
kellene csinálni angolul is – s váratlanul rám mutatott, mint akire ez a
munka vár. (Igaz, hogy őmaga is derekasan vállalta a feladatot, mert ő
szerkesztette a francia nyelvű nagy lengyel versantológiát, amelynek átütő
sikere volt.)
Megköszöntem a kitüntető bizalmat, de eszem ágában sem volt, hogy
igazoljam. Nagyon régen elszakadtam már a költészettől – igaz, mint jóformán mindenki Magyarországon, én is versekkel kezdtem ifjúkoromban
– s a film, a televízió s a könyvkötelezettségek hosszú évekre lekötöttek.
Még az sem változtatott ezen, hogy 1935-ben én adtam ki az első
magyarnyelvű modem amerikai versantológiát, amelyen négy és fél évig
gyötrődtem, hogy Emily Dickinsontól Marianne Moore-ig bemutassak
vagy ötven, Magyarországon akkor teljesen ismeretlen költőt; vagy hogy
magyar prózaantológiát szerkesztettem a háború alatt Angliában és 1939ben megjelent The Real Hungary című könyvemben vagy húsz Ady fordítást közöltem (nem voltak nagyon jók). Mindezt csak bibliográfiai adatként említem.
Aztán, a legközelebbi hat hónapban két dolog történt. Clarence Decker
és Charles Angoff, a New Yersey-i Fairleigh Dickinson egyetem Literary
Review című komoly tekintélyű negyedévi folyóirat társszerkesztői megkértek arra, szerkesszek nekik egy modern magyar különszámot. A második pedig; találkoztam Kabdebó Tamás barátommal.
A Literary Review magyar száma 1966 márciusában jelent meg,
másfélévi munka eredményeképpen. Az 1945-utáni magyar prózából és
költészetből adott mutatványt; a válogatást néhány kitűnő magyarországi
író segítségével végeztem és a fordítások jórészét magamnak kellett vállalnom. A folyóirat jelentős példányszámban Magyarországra is eljutott
és szerte a világon terjesztették: szerény korlátok között (160 oldalam volt
összesen), mégis valamennyire átfogó képet adott húsz esztendő magyar
irodalmáról. Az én számomra ez volt a felvilágosító alkalom, hogy megismerkedjem a mai magyar költészettel, amelytől sajnos egy–két költő
kivételével évtizedekre elszakadtam; s ez indította el bennem a gondolatot, hogy Jelenski javaslatát meg kell s meg lehet valósítani. Amikor erről
Gara Lászlóval beszélgettünk, biztatott és majdnem gorombán „elemi
kötelességemnek” nevezte a munka vállalását. Megnéztem a már megjelent angolnyelvű magyar versantológiákat, s bizony, elszomorítottak.
Kirkconnell professzornak a húszas évek végén megjelent válogatása sok
tekintetben kitűnő volt, de nagyon hézagos és sok verssel nem sikerült a
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derék kanadainak megbirkóznia. A többiek nagyrészt amatőr próbálkozások voltak, jóindulatú vergődések, amelyek végeredményben alig használtak a magyar költészet ügyének.
Még mindig tétováztam, amikor összekerültem Kabdebó Tamással, aki
„civilben” a londoni University College egyik könyvtárosa, de egész, igazi mivoltában éppoly lelkes és odaadó munkása a magyar költészet tolmácsolásának, mint Gara László volt. Ő inspirálta magyar novellisták
walesi nyelvre való fordítását legelőször, s ha lenne rá módja, minden
percét ennek az ügynek szentelné. (Persze, mint mindenki másnak, neki is
kenyeret kell keresnie; a mecénások ritkán értékelik az ilyen önzetlen
odaadást, ezt a nemes monomániát.) Megállapodtunk nagyon rövid idő
alatt, hogy nekifogunk a nagy s jóformán lehetetlennek látszó feladatnak.
Ennek több mint három esztendeje s a munka még most is folyik; ha minden jól megy, talán 1969 végére megjelenik a magyar költészet első teljes
és időtálló antológiája.
2.
Elsősorban az alapelveket kellett lefektetnünk. Hadd idézzem azt a programtervet, amelyet Kabdebó fogalmazott .meg angolul:
„Hét és fél évszázad magyar költészetét akarjuk bemutatni, a Halotti
Beszédtől kezdve, amely kb. 1200-ból származik, a mai fiatal költők műveiig. Gondos, szószerinti fordításokat akarunk készíteni, megadván a
rímképleteket, prozódiát, speciális hivatkozásokat és magyarázatokat.
Keretként nyolcszáz verset választottunk ki erre. Ugyanakkor kellő életrajzi adatokkal is szolgálunk s mindennek alapján felkérjük az angol és
amerikai költőket és fordítókat, hogy készítsék el a „végleges” verziókat,
amelyek a mi szószerinti, kommentált fordításainkon alapulnak. Ezeket a
változatokat aztán megbeszéljük s a költők, ha kell, kijavítják vagy akár
teljesen újra formálják őket, mígnem teljesen kielégítő változathoz jutunk.” (Volt olyan vers, ahol hat–hét verziót csiholtunk ki az angol vagy
amerikai költőből, amíg az utolsót elfogadhatónak ítéltük.)
A jó versfordításnak két próbaköve van; az egyik, hogy azt a hatást
keltse, mintha azon a nyelven íródott volna, amelyre fordítják. A fordítások nem olyanoknak készülnek, akik tudnak magyarul; az ilyesmi csak
filológiai szempontból lenne érdekes; az antológiát a művelt nagyközönségnek szánjuk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a magyar témákat, érzéseket, a couleur localet, a neveket, tájakat elejtenénk vagy angolosítanánk. A második követelmény az, hogy a fordítás a lehető leghűségesebb legyen az eredeti vers szelleméhez, csak a legminimálisabb szö1561

vegbeli eltéréseket mutassa, ha az eredetivel összehasonlítjuk – nemcsak
mondanivalóban, hanem formában is. A rímes verseket lehetőleg rímesen
kell fordítani, még a hexametert is meg kell tartani, ahol erre lehetőség
nyílik. Ugyanakkor persze alapvető tény, hogy az angol rímek rendszerint
egyszótagosak, ami némi könnyebbséget jelent s hogy olyan rímek is teljesen elfogadhatóak angolul (pl. help és sculp), amelyeket a magyar fül
nem talál elegendőnek.
Mielőtt azonban a nyersfordításokhoz hozzáláthattunk volna – s erre
Angliában és Amerikában egy sereg lelkes, angolul kitűnően tudó munkatársat gyűjtöttünk össze – először egy hasonlóan nehéz feladatot kellett
megoldanunk: az antológia keretének, kb. nyolcszáz versnek kiválogatását. Ebből kb. négyszáz a már nem élő, nagyrészt klasszikus költők verse,
s ezt a válogatást Kabdebó Tamás végezte, bár másoktól is kért tanácsot s
ellenőrző segítséget. Népdalokkal, balladákkal kezdtük, aztán a középkor,
reformáció, török hódoltság névtelen versei következnek, majd Apáti,
Batizi, Bornemisza, Szkhárosi, Tinódi Lantos, Divinyi, Balassi Bálint
(egy tucat verssel), Ilosvai Selymes Péter, Gyergyai, Zrínyi Miklós (hat
verssel), Gyöngyösi, Petrőczi Kata Szidónia, Amádé és Faludi Ferenc
vannak a soron. Tizennégy kuruc vers és dal, majd a tizennyolcadik század s tizenkilencedik század kezdete: Gvadányi, Barcsay, Baróti Szabó,
Bessenyei, Virág Benedek, Kazinczy, Pálóczi Horvát Ádám, Batsányi,
Fazekas, a Kisfaludyak, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, Katona. Az
aranykort Vörösmarty húsz verse, Czuczor, Bajza, Garay, Eötvös, Tompa,
Arany (húsz verssel), Madách, Gyulai, Petőfi (húsznál több vers), Vajda
János, Tóth Kálmán, Kiss József, Reviczky válogatása képviseli; a huszadik század halott költőit Ady után Heltai Jenő, Kaffka Margit, Somlyó
Zoltán, Ignotus, Juhász Gyula, Babits, Balázs Béla, Szép Ernő, Kosztolányi, Tóth Árpád, Gábor Andor, Karinthy Frigyes, Sík Sándor, Szabó Lőrinc, Fenyő László, József Attila (szintén húsz verssel), Radnóti Miklós,
Füst Milán, Áprily Lajos és Kassák reprezentálják.
A mai, lírát bemutató vers–válogatást egyik kiváló költőnk végezte el
számunkra. Kétszáz vers lesz ebben a részben, s persze hogy a „nagyok”,
de a fiatalok is, megfelelő arányban szerepelnek.
A harmadik és negyedik rész az ún. utódállamok magyar kisebbségeinek költőit és a nyugati országokban élő költőket fogja bemutatni, összesen kb. 200 verssel. A végleges válogatást az angol fordítások további
kirostálásával végezzük el majd.
Az antológiának hosszú irodalomtörténeti bevezetőjét egy Budapesten
élő kiváló költő–esztéta vállalta; az életrajzi, bibliográfiai bemutatókat
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Kabdebó és én fogjuk megírni; a fordítások magyarázó jegyzeteit a kötet
legvégén szintén Kabdebó készíti majd el.
3.
Mindez „labour of love”, szerelemből, igazi lelkesedésből fogant hatéves
terv, ahol nincsenek normák s mégis túl kell teljesíteni őket. Persze, meglévő, megjelent fordításokat is felhasználunk majd, bár az eddigi tapasztalatok szerint, ezek csak igen kis részét fogják majd a teljes tartalomnak
kitenni. A munka serényen folyik, most már gyorsabb tempóban is, mert
több az angol és amerikai költő s a modern versek átültetése könnyebb,
mint mondjuk az Ének László királyról vagy a Hej páva, hej páva angolosítása volt. Az a reményünk és célunk, hogy ha megjelenik a kötet, a legközelebbi húsz–harminc esztendőben nem lesz szükség hasonló munkára
s a magyar költészet megtalálhatja méltó helyét a világirodalomban.
Az angol és amerikai költők névsora, akik eddig belekapcsolódtak
munkánkba (mert állandóan újakat is toborzunk) impozáns. Olyan nevek
szerepelnek köztük, mint John Wain, Donald Davie, Kenneth White,
Vernon Watkins, Michael Hamburger, Christine Brook–Rose, N. C.
Masterman, Roy Fuller, Charles A. Wagner, Matthew Mead, Joseph
Leftwich, G. S. Fraser, Mrs. Pasternak–Slater, fiatalok és idősebbek egyaránt. Mindegyik lelkes odaadással, önzetlenül szolgálja a magyar költészet ügyét.
Nem tudom pontosan, mikor kerül majd az olvasók kezébe az antológia. De azt tudom, hogy első oldalán Gara László neve lesz, neki fogjuk
ajánlani, az ő emlékét akarjuk ezzel is megörökíteni, megtisztelni. Úttörő
volt; s az úttörőket csodálat és szeretet illeti meg. Ablakot nyitott a francia
olvasók világába; mi azt reméljük, hogy a szomszédos angolszász világba
kaput tudunk majd nyitni.
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KEMÉNY GYÖRGY
Nyugat-Európa jövője 508
Dávid P. Calleo: Europe's Future; London 1967.
Calleo, az amerikai Yale egyetem volt tanára Nyugat–Európa egységére
irányuló törekvéseket tárgyalja; az eszméket és a politikai erőket, amelyek az államközi gazdasági együttműködést előmozdították, de magasabb rendű politikai egység kialakulását megakadályozták. A szerző erős
kritikával állítja szembe az eddigi valóságos és a várható fejlődést a
federalista elgondolásokkal. Gondolatmenete eltér a konvencionális szemlélettől. Nem osztja a nézetet, hogy a fejlődés úgyszólván egyenes vonalban a nemzeti államokon túl emelkedő politikai alakulathoz vezet.
E felfogást elfogadhatjuk, vagy elvethetjük, de Calleo érvelése mindenképp figyelemreméltó és gondolatébresztő. Szerinte a második világháborút közvetlenül követő években Nyugat–Európát összetartotta a sztálini Oroszországtól való félelem és a közös függés az Egyesült Államoktól, gazdasági vonatkozásban és a védelemben. Ez melegágya volt a
federalista eszméknek és áramlatoknak. Az összeomlás közvetlen hatása
alatt gyökeret vert a meggyőződés, hogy a nemzeti államok kora lejárt.
Hozzájárult ehhez a bűntudat a német népben, amely a német nacionalizmusnak hitleri borzalmas kompromittálása után az európai eszme iránt
nagy fogékonyságot mutatott.
A politikai fejlődés nem váltotta be a federalista eszme híveinek várakozását. 1954-ben elbukott az európai védelmi közösség terve, amely, ha
létre jön, maga után vonta volna a külpolitika koordinálását. Más irányban azonban fontos lépés történt a nyugat–európai együttműködés megvalósítása felé. 1952-ben létrejött a Szén- és Acélközösség, amely együttes
ellenőrzés alá helyezte hat ország nehéziparát és közvetve hadiiparát is. A
francia–német együttműködésnek, amely 1958-ban az Európai Gazdasági
Közösség megalakításához vezetett, ez volt az alapja.
A federalisták a Közös Piac létrejöttét nagy győzelemnek tekintették,
abban bízva, hogy a gazdasági együttműködés magával hozza a politikai
integrációt. Calleo szembe száll ezzel a felfogással. Szerinte a gazdasági
együttműködés nem termel ki szupranacionális tendenciát. Kétségbe vonja a determinizmust, amelynek értelmében a gazdasági erők quasi önműködően alakítanak ki új politikai szuperstruktúrát. Kétségtelen, az Európai
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Gazdasági Közösség brüsszeli bizottsága új államközi gazdasági igazgatást fejlesztett ki. A bizottság befolyása – kezdeményező jogánál fogva és
ezentúl a vezetőség magas nívója és taktikai készsége folytán – rendkívül
erős. De hatásköre csak adminisztratív jellegű. Nincs módjában a népekkel közvetlen kapcsolatot létesíteni. A politikai hatalom, amely a nép jóváhagyásán alapszik, kizárólag a nemzeti kormányok kezében van. Ahhoz, hogy a hatos egység mint federáció a tagállamok fölé emelkedjék,
meg kellene nyernie a lakosság többségének lojalitását. Ilyen tendencia
nem mutatkozik, nem is mutatkozhat, mert az Európa–parlament nem
közvetlen választások útján alakul, hanem a nemzeti népképviseletek küldötteiből tevődik össze.
Ennek alapján semmivé foszlik a régebben gyakran hangoztatott reménység, hogy az Amerikai Egyesült Államok mintájára, tisztultabb politikai belátás alapján, ki fog alakulni az Európai Egyesült Államok. Calleo
rámutat arra, hogy az észak–amerikai federáció kialakulásával együtt haladt Amerika lakosságának nemzetté való összeforrása.
Mi várható ennyi negatívum után? Calleonak nincs kétsége az Amerika
és Nyugat–Európa közötti szövetség tartóssága iránt, hangsúlyozza viszont, hogy az amerikaiaknak el kell fogadniok Európát valóságában és le
kell mondaniok arról, hogy saját elképzéléseik szerint formálják át. Az
egyetlen konkrét elgondolás, amely bizonyos politikai keretet kívánt adni
a Közös Piacnak a Fouchet–terv volt, amely a szupranacionalitás árnyékát
is kizárja, mellérendelt államok együttműködését kívánta leszögezni de
Gaulle kedvenc koncepciója a l'Europe des patries szellemében. Ily politikai szerkezetben központi irányítás csak az egyik tagállam hegemóniája
alapján lenne elképzelhető. Franciaország ehhez egymagában nem elég
erős és a francia–német külön megállapodás, melyet de Gaulle még Adenauerrel kötött, nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat. Sok reményt a jövő sem nyújt az Európai Közös Piacnak szupranacionális
irányba való átformálására. Ha a Közösség kibővül később Angliával, a
szigetország feltehetőleg a francia álláspontot osztva ellenezni fogja a
politikai integrációt.
A szovjet nukleáris kapacitás kifejlesztése időközben változásokat hozott létre az európai politikában és az atlanti kooperációban. Amióta az
orosz transzkontinentális lövedékek elérhetik az Egyesült Államok bármely pontját, francia részről kétségbe vonják az amerikai nukleáris védelem „hitelét”. E vélemény szerint Amerika nem fogja Nyugat–Európát
védeni azon az áron, hogy saját területének bombázását kockáztassa. De
Gaulle reakciója: saját nukleáris fegyverzetének kifejlesztése. A hatásfok,
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amelyet Franciaország elérhet, tört része lesz csak az orosz és még elenyészőbb része az amerikai nukleáris hatalomnak. Ezen a keskeny alapzaton merész politikát űz a francia köztársaság elnöke. E politika vezérlő
szempontja: függetlenség Amerikától. Ennek jegyében vonták ki a francia
csapattesteket az Északatlanti Szövetség katonai parancsnokságának rendelkezése alól. A francia hivatalos felfogás szerint az Amerikával való
katonai szövetség jelentősége a szovjet–kínai viszály folytán csökkent.
Ebből a gondolatkörből származik az Oroszországhoz való közeledés ideája is. A Szovjetunió de Gaulle szempontjából Amerikánál kívánatosabb
szövetséges, mert kisebb hatalom, mint az Egyesült Államok és ez a szövetség még csábítóbb lesz, ha a Szovjetunió egyszer kínai nyomásra elveszítené ázsiai gyarmatbirodalmát és európai hatalommá zsugorodnék. Ez
az álomkép rejtőzik a de Gaulle által hangoztatott „az Atlanti partoktól az
Uralig” terjedő európai egység mögött. A Szovjetunióhoz való közeledés
politikájának egyik hajtó ereje az aggodalom, hogy a szuperhatalmak
megegyeznek az európai kormányok feje felett, amint ez Yaltában történt.
De Gaulle elgondolásainak reális értékét Calleo nem sokra becsüli.
Úgy látja, hogy Nyugat–Európában, Franciaországot beleértve, a közvélemény tekintélyes része idegenkedik de Gaulle sokrétű politikai hazárdjátékától és nem kételkedik az amerikai védelemben. A szerző végeredményben a szoros amerikai–európai kapcsolatok fenntartását alátámasztó
áramlatot erősebbnek tekinti, mint a széthúzó erőket.
Calleót főleg a Nyugat–Európában várható fejlemények foglalkoztatják, azok kihatását Kelet–Európára nem vizsgálja rendszeresen. A német
egység helyreállításának kilátásait joggal kétkedően ítéli meg és az orosz
bizalmatlanságot egy felfegyverezett Nyugat–Németországgal szemben
politikailag reális tényezőnek tekinti.
A magyar jövő szempontjából mind a két szuperhatalom megállapodása a nukleáris veszély csökkentése érdekében, mind de Gaulle-nak a
Szovjetunióhoz való közeledési politikája kevés jót ígérne. Mindkét igyekezetnek kísérő jelensége a gazdasági és kulturális kapcsolatok kiépítése
Nyugat és Kelet között, ennek viszont előfeltétele az európai status quo
hallgatólagos elismerése. De Gaulle víziója a távolabbi jövőről nyilván a
,kelet–európai népekre nehezedő szovjet nyomás enyhülését, az orosz
befolyás fellazulását várja. Szomorú, hogy ez a koncepció egyelőre nem
több álomképnél.
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CZIGÁNY MAGDA
Tudományos szentimentalizmus – avagy tudós-e a pop művész? 509
Roy Lichtenstein kiállítása a Tate Callery-ben, 1968. január–február
Ha a műalkotások sikerét – és itt inkább a sikerültségre, mint közönségsikerre gondolok – teljesen a mű témája és kivitelezése, a művész szándéka
és annak megvalósítása, az alkotás és hatása között fennálló feszültségben
lehetne lemérni, Roy Lichtenstein korunk egyik legnagyobb festője lenne.
Az ellentétek érzelmi robbanásokban jelentkeznek, a képeken is és a látogatók magatartásában is. Sírás és nevetés minden érzelmi árnyalata észlelhető a kiállítás termeiben. Banális, elefántkönnyet hullató lány az egyik
vásznon, tükörből ránknevető arc a másikon. Előttük bámészkodók kuncognak, mert Bért nem nyújtja erős, segíteni akaró férfikezét a hullámokkal viaskodó lánynak, vagy döbbenten állnak, elfojtott dühvel, hogy ezek
a színes szennylapok nívóját sem mindig elérő durva, együgyű rajzok egy
múzeum, a Tate Gallery falát lepik cl. Ez lenne a ma művészete? Egyáltalán művészet ez még, vagy annak kigúnyolása? Művészi állásfoglalás,
vagy nemtörődömség? Perverz csemege sznob szakembereknek, vagy a
jóhiszemű látogatók elkábítása a modernkedés divatos jelszavával?
A kérdésre nem lehet egyszerűen igennel vagy nemmel válaszolni.
Végsősoron a művész lenne hivatott magyarázatot adni, ha homályos és
sokszor nagyképűnek ható kijelentései helyett azt az indítóokot és célt
fedné fel, ami művészi világszemléletének és technikájának mélyén van.
Lichtenstein képeit újabban szokásos „szellemesnek” minősíteni, valami
többszörösen elbújtatott szatírát keresni a hétköznapi témákban és kettős
értelmet a vastag körvonalak naiv egyszerűségében. A makacs, hagyományos talajon mozgó műélvezők kitartó kutatása ez a művészi mondanivaló
után, és nem tudják, nem akarják elhinni, hogy a festő mondanivalóját
pontosan a mondanivaló hiányában kell keresni.
Roy Lichtenstein pop művésznek vallja magát, és mint olyan, legfontosabb célkitűzése a valóság tolmácsolása lehetőleg a közvetítő művész
szerepének minimálisra csökkentésével. Néhány pop művész ebben addig
megy, amíg valóságos tárgyakat mutat be műtárgyakként: papírdobozokat, vagy paradicsomleves konzerveket. Lichtenstein ugyanezt a célt
technikájának mechanizálásával kísérli meg elérni. Hogy mondanivalója
valóban ez a személytelenség, legmeggyőzőbben Richard Hamilíon fejte509
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getéseiből világosodik meg, aki mint a pop művészet megteremtője –
ezeket írja Lichtenstein művészetéről a Tate Gallery kiállításról írt kritikájában: Ez a személytelenség „részben tárgyilagos technikájának következménye, de ugyanakkor nem kisebb mértékben képei érzelmi megközelíthetetlenségének tudható be ... Bár a comic strip hősnők óriáskönnyeket
sírnak, mégsem váltják ki sajnálkozásunk. A szomorú és szadista képek
bőséges választéka csupán mosolyt csal arcunkra ... légicsatái és robbanásai a háborúnak éppenúgy nem elítélése, mint dicsőítése. Műveinek
hatása tisztán esztétikai. Lichtenstein valóban 'hűvös'.”
„Hűvös”, azaz „cool”, ellentétben az elkötelezett, azaz „meleg” művészettel, a nem elkötelezett pop művész legmagasabb fokú dicsérő jelzője,
különösen ha kollégájától jön ez a kitüntető megkülönböztetés. A művésznek egy szenvedélye lehet, „szép új világunk” teljes elfogadása és
elismerése a technika új csodáival – a háztartási gépekkel, az autóval, a
televízióval és lemezjátszókkal – egyetemben, és azok népszerűsítési hadjárataival – a rajzban és írásban kifejezett, vagy szóban elhangzó hirdetésekkel – együtt. A művészi egyéniség teljes háttérbe szorítása a feladata,
hogy a valóság a legközvetlenebb módon szóljon a közönséghez. A festészet elemeinek és eszközeinek, a formának, a szerkezetnek, a vonalaknak
és a festéknek nem lehet megengedni, hogy akadály legyenek ebben a
kölcsönhatásban.
„Azt szeretném, ha képeimről azt hinnék, hogy elektronikus agyak
szerkésztették őket. Kézjegyemet képeimen teljesen el akarom rejtem” –
jelenti ki Lichtenstein. És eszerint alakítja gyakorlatát. Festményeinek
jellege valóban inkább gépi, mechanikus módon előállított óriás reprodukciókra hasonlítanak, ahol a másolás folyamatában a művész alkotómunkája már régen elveszett. A méretek hatalmasak, nem abszolút értelemben, hanem a tárgyhoz és a stílushoz viszonyítva; nem eredeti, hanem
sokszorosan felnagyított és stilizált képekre emlékeztetnek. Legtöbbször
az árúminta katalógusok primitívségével és a legkisebb pontsűrűséggel
dolgozó half-tone képek technikájának tökéletes utánzásával. A minimálisra szorítkozó körvonalak vastagok, mintha valóban gép hozta volna
létre őket, a pontozás pedig rostélyon át történő festéssel érte el tökéletes
szabályosságát.
Lichtenstein festményeinek témája a legprózaibb hétköznapi tárgyak és
jelenségek, de itt rá kell mutatni, hogy ezek mind a jelen termékei, és nem
holland csendéletek, vagy Chardin genre képeinek ismert tálai, poharai,
gyümölcsei vagy virágcsokrai. Lábnyomásra felcsapódó tetejű szemetesvödör, mintás fedelű rajzfüzet, golflabda, gúlaalakúra feltekert zsineg,
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árúcímkék, bélyegarckép fogadja a látogatót a kiállításon. És számtalan,
egymásra nagyon hasonlító folytatásos képregény, azaz strip cartoon és
plakátutánzat. Olyan képek összegezése ez, amelyekkel nap mint nap találkozunk, amelyekre számtalanszor rápillantunk, és agyunk inkább összképben rögzíti őket, mint egyenként. Csak a körvonalak, az általános stílus az, amire emlékszünk – és ezt a szintézist kísérli meg Lichtenstein
ábrázolni. A modern életfelfogás minden mozzanatára kiterjed figyelme,
még a művészet „szentebb berkeit” sem kerüli ki: a modern festészetről
kialakult közelképzelést rögzíti Picasso és Mondrian műveit utánzó képeiben és az általános felfogást a „modern festészet” című vásznán, vagy a
múltba tekintgető divatot a harmincas évek stílusát felidéző rézszobraiban.
Lichtenstein, ellentétben a legtöbb pop művésszel, nem a mai környezet kézzelfogható tárgyait löki a köztudatba, hanem magát a köztudatot, a
modern életről kialakított általános képet akarja megfogalmazni. A valóságnak elvonatkoztatott képét, tehát a kollektív tudatot elemzi; a már egyszer absztrahált jelenségeket szeretné még magasabb szinten összegezni.
Lichtenstein éppen ezért sohasem a természet után fest. Modellje nem a
szemetesvödör, hanem annak plakátja. Nem az amerikai manöken állt
modellt strip car-tónusainak amerikai lány portréihoz, hanem az újságokban, divatlapokban, hirdetéseken megjelent fényképekből és rajzókból állt
össze a típusfej. A képek primitívsége tudatos. Az alapanyagként szolgáló
fényképek és többnyire tehetségtelen grafikai munkák közös vonásainak
rendszerezéséből és egyszerűsítéséből alakult ki a csupán a leglényegesebb vonásokra szorítkozó rajz. A mellékes elemek elhagyása, amelyek
életszerűbbé, egyedibbé tették a képet, így az ábrázolt figura, vagy jelenet
elvonatkoztatott, majdnem, hogy matematikai jellegű, képletszerű általános tétellé változtatják azt át.
A kiállítás ennek a művészi-logikai folyamatnak minden lépését bemutatja a nagy görög templomrom tabló létrejöttének szakaszain át. Az ihletet adó táj sziklás árkádiai környezet, oszloptöredékek festői csoportja a
tenger és az égbolt széles panorámája előtt, a lichtensteini gyakorlatnak
megfelelően egy sablonos képeslap, aminek beállítása és színezése már a
fényképész és a nyomdavállalat ízlését tükrözi: a szubjektív esztétikát és a
piacszellemet. A képeslapot eladásra szánták, a tömegízlés irányító szerepe már ezen az első fokon jelentkezik – a képnek meg kell felelni a görög
tájról alkotott közelképzelésnek, amit nem kismértékben az utazási irodák
egyre elterjedtebb és csalogatóbb plakátjai és prospektusai alakítanak ki.
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A tájképet Lichtenstein elemzi: többrendbeli, egyre jobban sematizálódó rajzokban keresi a képben azokat az elemeket, amelyek a legközismertebb művészeti és műveltségi fogalmakat még tartalmazzák, és ezekből
születik meg végűl is az óriásira felnagyított és puszta körvonalaira szorítkozó festmény, amely a tömegízlésnek törvényszerű összefoglalása;
ahol a művész/szociológus teljesen a háttérben marad.
Lichtenstein már csak ezért sem szatirikus vagy szellemes, ahogy
sznob tisztelői vélik. A művész itt már nem kommentál, hanem felmér és
tételeket állít fel. Könnyű lenne művészetét a társadalomtudományok körébe sorolni és mint művészetet teljes egészében elvetni, ha hinni lehetne
módszerének tudományos tárgyilagosságában. Az egyéni szemlélet teljes
kiküszöbölése még statisztikákon alapuló tudományos tézisekben is lehetetlennek tűnő feladat, és Lichtenstein festményei sem meggyőzőek. A
pop művészét sarkalatos tételét, a „hűvösség” tökéletes fokát mindaddig
nem lehet elérni, amíg az egyén teljes kikapcsolásával a művész nem nevezi ki a valóság tárgyait műtárgynak; de ezt már nem lehet többé művészetnek nevezni. A művész a valóságot mindig csak élményein átszűrve
tudja tolmácsolni; tehát a valóságot átlényegíti.
Már maga a témaválasztás is szubjektív. Mi bizonyítja, hogy a
Lichtenstein által propagált közízlés valóban megfelel a közízlésnek? Hol
lehet a határt megvonni, százalékot kiszámítani, ami, ha mégoly parányi
része is az egésznek, már csak Lichtenstein és nem a modem amerikai
kultúra? A banális, érzelgős és szadista strip cartoon sorozatokban menynyi az átlag amerikai és mennyi Lichtenstein szentimentalizmusa és öntetszelgő vadsága? A felelet megtalálása pszichológiai és szociológiai módszereket igényel.
A háttérbe szorított művészi egyéniség Lichtensteinben is lázad. A sík
felületek és szemléltető körvonalak elől a szobrászat háromdimenziós
valóságába, vagy kinetikus, szín és alakváltoztató tájképszerkezetek játékos világába menekül. Kísérleti területeit akarja talán csak tágítani, de
közben, talán észrevétlenül is, egyre inkább önmaga prófétája.
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KOVÁCS IMRE
Futószalagon 510
Halász Péter: Második Avenue; Pannónia Publishing, Torontó 1967, 673
lap.
Hogyan illeszkedik bele az amerikai életbe egy forradalom után elmenekült magyar család, ez Halász Péter legújabb regényének a témája. Pontosabban, hogyan illeszkedik bele az amerikai magyar életbe (mert igazán
amerikaivá az első bevándorló nemzedék sohasem lesz), melynek egyik
legérdekesebb és talán legjelentősebb központja a New York-i Second
(Második) Avenue, annak is nagyjából a 68-ik utcától a 86-ik utcáig terjedő szakasza. Amikor Horváthék megérkeztek Amerikába (ez a család
neve), s miután átestek az elosztó tábor (a híres Camp Kilmer) formaságain, s a korábban kivándorolt testvér kocsin beviszi őket New Yorkba, a
Második Avenue egyirányú forgalmában, a szüntelen rohanásban, a forgalmi lámpáktól automatikusan megszakított folyamban didergősen döbbennek rá, hogy életük többé nem a régi, az most már akaratuktól függetlenül alakul, rendeltetésüket nagyobb erők határozzák meg. Érzik, hogy
elkapta őket a gépszíj – Amerika ...
Horváth Károly 45 éves, műszerész, rádiószerelő, először nem akarta
elhagyni az országot, de amikor a tömbmegbízott megfenyegette, hogy
Béla fia nem ússza meg egykönnyen, amiért „benne volt a dolgokban”
(egyik barátját, fiatal bajtársát már el is vitték), Horváthék nem haboztak
tovább, gyorsan összepakoltak és egy éjszaka csoportosan átlépték az
osztrák határt. Tulajdonképpen ebben a pillanatban került rá a Horváth
család a futószalagra – Károly, Mária, a felesége, a 15 éves Béla, a 13
éves Julis és a 10 éves János. Bécs után útjuk Amerikába vezet. A repülőgépen megismerkednek az amerikai módszerekkel és alapossággal, Camp
Kilmer-ben pedig azzal a nyugtalanító érzéssel, hogy „mindig történik
valami”: a szabad amerikai társadalom sokkal szervezettebb, mint gondolták. És Camp Kilmerben találkoztak Jávor Pállal is, aki napidíjasként
adott eligazítást a menekülteknek, kissé ingerülten, kissé megértőén, az ő
sajátos stílusában, ami egyszerre kedveltté tette. Rossz ómen, gondolták:
hát ő is csak ennyire vitte Amerikában? Mi vár akkor reájuk? Kétségbeesésre azonban nincs okuk, mert várta őket Miska, Horváth Károly öccse,
aki 36 évvel korábban ment ki New Yorkba és kis kapitalistává küzdötte
510
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fel magát: bádogos és szerelő vállalata volt Bronxban. Beköltöztek a villájába, ahol Miska második felesége, az amerikai Melanie nagyon kedves
volt hozzájuk, csak éppen nem tudtak vele beszélni. Aztán az is kellemetlenül érintette őket, hogy az érdeklődő szomszédok körében mindjárt
gyűjtést rendezett, hogy segítsék a hazátlan magyarokat. A pénzt (230
dollár) azért elfogadták. Miska elmondotta, hogy amikor első felesége, a
magyarszármazású Veronika meghalt, egy hajókiránduláson ismerkedett
meg az új asszonnyal, aki mindjárt házasságkötésük után követelte, hogy
kössön a nevére nagyobb életbiztosítást, mint első férje, egy ügyvéd. A
célzást nem lehetett félreérteni. Azt sem, hogy miért csak ők a vendégek
egyedül, amikor kettesben hívják meg őket vacsorára a szomszédok; – ha
Melanie-t egyedül hívják, mindig sok amerikai van együtt. Miska magára
maradt, nagyon egyedül volt, örült bátyja érkezésének. Unszolta: „mesélj!”, de ködös emlékeiben Károly történeteivel nem tudott eligazodni.
Nem titkolta, hogy hajszolt az élete, sokat dolgozik, sok a baja a „juni”val, a szakszervezettel, alkalmazottai túlságosan követelődzők. Ez meg
Károlyt lepte meg, aki a szakszervezeti szabadságról azt tételezte fel,
hogy mindenkinek jó. Minden másként lenne, tűnődött el Miska, ha a
harmadik testvér, Gábor, nem esik el Voronyezsnél, ő biztosan kijött volna Amerikába, vele bírta volna a munkát, a rendelések teljesítéséi alkalmazottak, „juni” nélkül is.
Miska hamarosan szerzett bátyjának állást a Második Avenuen, egy
magyar TV javítóboltban, legalábbis ez volt a cégtáblán, de inkább rádiókat, lemezjátszókat és kenyérpirítómasinákat javítottak. Horváthék a közelben, a Második Avenue és a 86-ik utca sarkán vettek ki lakást. Károly
nemsokáig dolgozott a Második Avenuen, mert a tulajdonos, Mr. Mosdós,
amikor hallotta, hogy utána jön a családja, gyorsan felszámolta az üzletet
és a barátnőjével nyomtalanul eltűnt. Károly hamar talált új állast, sokkal
jobbat, a 86-ik utcában egy nagy TV-szerviznél. Az asszony egy kis vegytisztító üzemben dolgozott, mint vasalónő, a fizetésükből szépen megéltek. A gyerekek iskolába jártak, gyorsan megtanultak angolul, előttük
szélesre tárult az amerikai világ, mely korlátlan lehetőségeket nyújt azoknak, akik élni tudnak vele. Az idősebb fiú, Béla, jól tanult, különösen matematikából tűnt ki, az igazgató hivatta is Horváth Károlyt, hogy beszélni
akar vele. A TV-szerelő először megijedt, hogy baj van a gyerekkel, de
aztán mindjárt megértette, hogy mi a különbség a hazai és az amerikai
rendszer között. Az igazgató dicsérte Bélát és az apjától megérdeklődte,
miként tervezik a jövőjét, gondoltak-e arra, hogy továbbtanuljon, s ha
igen, melyik egyetemen? Az igazgató, miután látta, hogy Horváth bizony
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teljesen tájékozatlan a felsőbb oktatást illetően, segítséget ígért. Támogatásával Béla bejutott Princetonba, a keleti partvidék egyik legjobb egyetemére. Hamarosan elragadta az akadémiai futószalag, mely a tehetségeket viszi magával az egyetemi oktatás különböző fokozatain át, egészen a
doktorátusig, amit magától követ a jó elhelyezkedés. Jánosból tengerészgyalogos lett, Julisból stewardess a Pan American repülőtársaságnál. A
gyerekek könnyen, gyorsan megtalálták kapcsolataikat Amerikával, beleilleszkedtek a nagy társadalomba, s a nevük idegensége, melyről különben is egy-kettőre lehullott az ékezet, elmaradt a „h” betű, nem volt akadálya érvényesülésüknek, hiszen a lakosság felének neve Európára utal.
Horváth Károlyból a fájdalom egyszer úgy buggyant ki, hogy ráripakodott János fiára, aki angolul válaszolt a kérdéseire, „beszélj magyarul, az
anyanyelveden”. A fiú nyugodtan jegyezte meg, hogy az „apa-nyelve”
viszont – angol. A rövid dialógusba sűrített nemzedéki konfliktus kifejezte mind a szülők, mind a gyerekek tragédiáját, akiket felszív, beolvaszt,
eltűntet Amerika.
A szülők beleragadnak a magyar gettóba. Mert a Második Avenue magyar szakasza – gettó. Halász Péter jól ismeri a környéket és a környezetét, a New York-i magyar társadalmat. Kitűnően rajzolja meg a karaktereket, a Második Avenue közismert figuráit, jól adja vissza nyugtalan, mégis békés, reménykedő vagy kétségbeejtő hangulatát. Amennyire érezni,
hogy az amerikai életforma nem a közege – idegen neki és maga is idegen
benne –, annyira biztosan mozog a Második Avenue magyar világában. A
673 oldalas könyv valójában egy jól adagolt szociográfiai regény, inkább
epikus, mint drámai, a feszültség időnként alábbhagy, az emlékezés szűrőjén szentimentalizmusba vagy keserűségbe olvad, műfaji kettősségével
azonban gazdagon kárpótolja az olvasót, mert annyi benne a részlet és a
szereplő, hogy szinte egynek érzi magát velük. Nem emlékszem, hogy
magyar Amerika ilyen pontos feltérképezésével olvasmányaimban találkoztam volna. Halász ügyesen dolgozza bele a történetbe az itteni nagy
magyar karriereket, a nagy bukásokat és nagy boldogtalanságokat, de a
kis tragédiákat is, az egyszerű, naiv szélhámosságokat. Érdekesen szövi
bele a hazai változásokat is, azok okait, ahogy a hazai levelekből kivehető.
A Második Avenue, ahol valaha ezüsttükrös kávéházak, fakeretes újságok és teraszok elégítették ki az első bevándorlók igényeit, az újak szórakoztatására eszpresszók nyílnak, talponállók, pizza-standok. Ezek „mások”, mint az elődeik voltak, dehát minden emigráns nemzedék „más” a
többiek szemében. Változik a Második Avenue, lebontják a hangulatos
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kis házakat, velük eltűnik a múlt, a romantika, a kezdés éposza, az életformát átalakítják az új bérházak, harmincemeletes épületek, de a magyar
szó, magyar beszéd nem hallgat el, az új házakban magyar boltok, éttermek nyílnak. A fejlődésről, az átalakulásról sokat beszél Horváthéknak
Pázsit Ernő lapszerkesztő, aki nem tekinti magát emigránsnak, ő úgy jött
Amerikába, hogy itt csinál karriert. A filozofálgató, bölcs öregúr büszkén
magyarázza, hogy írja a Második Avenue történetét, ezt a soha be nem
fejezhető könyvet, s az olvasó úgy érzi, mintha Pázsit Ernő maga a szerző, Halász Péter lenne. Halála szimbolikus: egy éjszaka Manhattan túlsó
oldalán, a Riverside Drive-on, ahova másfajta emigránsok szivárognak
be, négerek, Puerto Ricó-iak, kubaiak, tele indulattal, feszültséggel, kábítószerekkel és romboló hajlammal – meggyilkolják. Pénzét nem veszik el,
nem rabolják ki; a tettesnek (tetteseknek?) egyszerűen útjában volt.
Horváthék házában él Lenkefi András, egy áradozó, modoros fiatal ember, aki színésznek készül és ügynök lesz belőle. És ott vannak a Második
Avenue magyar világában a kis társaságok, összeszokott csoportok, akik
egymásnak adnak vacsorákat, partikat, miközben pletykálkodnak, tervezgetnek, álmodoznak. Mindenkinek van egy csalhatatlan módszere, sure
tippje a meggazdagodásra, csak egy kis tőke kellene az induláshoz. Mindenki másként magyarázza a múltat, a helyzetet, a nemzetközi politikát,
melynek alakulása hozhat változást az emigránsok sorsában. Talán hazamehetnek, otthon élhetnek. De a változás mégsem abban a formában jön,
ahogy várják, remélik. A változás önmagukban megy végbe, asszimilálódásukban jelentkezik. Horváth Károly is megtanult autót vezetni, majd
kocsit vesz, aztán egy nap ott áll a szövetségi bíró előtt és esküre emelt
kézzel, fennhangon ismétli a szöveget ezredmagával, hogy „tökéletesen
és maradéktalanul visszavonok és semmisnek tekintek mindenfajta elkötelezettséget és hűséget bárminő idegen uralkodó hatalom, állam iránt,
amelynek eddig alattvalója vagy polgára voltam,... tökéletesen és maradéktalanul támogatom és megvédelmezem az Amerikai Egyesült Államok
alkotmányát és törvényeit minden külső és belső ellenséggel szemben.”
Horváth Károly életének legmegrázóbb pillanata: amerikai állampolgár
lett! Érzéseiben nem tudott elszakadni Magyarországtól. Álmában sokszor van otthon, úgy, mint minden emigráns, aki hirtelen a Rákóczi-úton
találja magát és éppen szemben jön vele a párttitkár vagy egy ávós, s most
nem tud hova elbújni.
Miska nem bírja tovább, hazalátogat, majdnem negyven év után, de betegen érkezik vissza és most neki kell mesélnie, hogy mit látott és tapasztalt. És Károly hallgatja! Az olvasó érzi, sejti, hogy ugyanolyan ködös
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lesz majd az ő története is, ha egyszer mégis hazalátogat, mintahogy Miska beszél összefüggéstelenül, szinte zagyván. Az már nem érdekes, hogy
Miska meghal, hajszoltsága miatt ez várható volt, és a történet itt be is
fejeződik. De mégsem, mert a Második Avenue történetét nem lehet befejezni. Az olyan, mint a rohanó, megszakításnélküli forgalom, a nagy futószalag, mely a sorsokat előrevetíti, hiszen minden csak ismétlődik.
Halász Péter nagy érdeme, hogy felesleges színezés nélkül, őszintén
mutatja be a Második Avenuet, ahol az élet nem áll meg; magyar cégtáblák, éttermek, cigánymuzsika és különleges karakterek megőriztek egy kis
magyar világot.
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VATAI LÁSZLÓ
Teremtő délibáb 511
Kibédi Varga Áron: Kint és bent; Occidental Press, Washington, D. C.
Az ember egyik legkifejezőbb vonásának tartom a verset, s a
legmagasabbrendű szépséget élvezem benne. Mégis ritkán érek el egyegy kötet végére, pár sor, vagy strófa után ingerülten leteszem: nem lehet
kristályvíz helyett békanyálat inni. Visszamenekülök százszor olvasott,
mindig új, örök szépségeim közé.
Annál felvillanyozóbb az igazival való találkozásom, különösen ha egy
egész kötetről van szó. Kibédi Varga Áron versei újra az ember és szépség valóságát hozták. Nincs bennük kortársi program, nem is a múlt érzékeltetése köti a magyarsághoz, hanem erőteljes és tiszta nyelve. Mondanivalójához nem is adódik más lehetőség: a megrendült emberi egzisztenciát a kétségessé vált nyelvi kifejező eszköz csak egy erőteljes változatával rögzíthetjük művészi módon.
E tekintetben Kibédi Varga költészete egyenes folytatása a XX. század
magyar lírájának. Nemcsak nyelvében, hanem mondanivalóiban is.
Magatartásával és verseivel egy lépéssel tovább is jut. Nem előre, mert
útjelzők és értéktáblák itt már nem jelentenek semmit. Megnyilatkozása a
mai ember attitűdje. Költészete a mítosz ellen való hadakozás. Történeti
és mai mítoszok ködéből próbálja kihámozni az emberi egzisztenciát.
Csontokig lemeztelenít: valahol meg kell találnia a valóságos embert.
Ebből a mítosztalanító magatartásból születtek a versei. Fel kell tennünk a
kérdést: nem egyfajta mitikus ember mutatkozik meg itt újra? Talán. De
ebben a purifikációban magunkra ismerünk. Vizsgálja az emberi egzisztencia melyet s a külső világ valóságát; illetve: a magába zárt ember helyét a külső világban. A kettő szokott kapcsolatát is tépázza, de ebben a
szélmalom harcában is az emberre kíváncsi igazán. Aki egyszerre van
kint és bent metafizikai létében s mindennapi magatartásában egyaránt.
Milyen lehet a külső világ? Önmagában felfoghatatlan, az emberi
szemléletben viszont már szubjektivitás. De azért objektív mivoltában is
sejthetünk belőle valamit. Többek közt „Mese a narancsról” című versében olvasunk róla. Létükkel örülnek a narancsok, beteljesült valóságok a
végtelen mozgású világban. Nem urai önmaguknak: Szerepüket tudja a
sors, nem ők tudják. Jéghideg, éles kések várnak rájuk. Tragikus a valóság
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önmagában, a tudat hozzáadása nélkül is. Végeredményben a legkisebb
valóság s a legnagyobb rendszer is egy kerek narancs. Tragikus a sorsban
elmerülő objektív valóság.
Ennek a része az önmagába bezárt külön ember is. Csak a valóság
díszletei közt bolyonghat. Mindig ködben bujdosott; a mai ember viszont
félreérthetetlenül megértette, hogy a homály nemcsak a világ bűne és állapota, hanem az ember belső hiányaiból is táplálkozik. Felfedeztük saját
vakságunkat. Így állunk a tragikus világban. A görögök legalább még
látónak hitték az embert; kultúrájuk elején mindenesetre. Mi viszont egy
erősen bomló világban élünk. Talán máskor is így volt, csak nem vették
észre ezt a szituációt. Kibédi Varga mindenesetre így vall; Kietlen hiányok kelyhe / ember.
Adynál az Én még teremtő erő és hatalom. Egyenlő rangú ellenfele a
mindenségnek, sőt mindenáron győzni akar felette. Másfél emberöltő
múlva kiürült az Én, kiköltözött belőle az Isten, sőt még a nők és barátok
is megszöktek. A szó szoros értelmében üressé vált: saját maga is csak
hálni jár bele: ... csak váz vagyok megcsukló forma. Egyedül maradt, s ez
negatív teljességet is jelent, önmaga hiányát. Ha egyedül vagyok mindig
hiányzok magamnak. Pontosabban aligha fogalmazták meg a mai embert,
s a szituációját.
Meghal a külön emberi világ, önmaga és az objektív valami közt kifeszített egyetlen valóság. Feladja az ember az értelemmel telített délibábot.
Pedig ebben élt, alkotott, érezte nagynak magát, s ebből a pozícióból támadta a mindenséget. Külön világának formáló ereje s egyúttal a tartalma
is a szó volt, az emberi beszéd. Gigászi nagyságunk a fogalmakat hordozó
szóban rejlett, s ugyanakkor ez a leggyengébb pontunk is. Az emberi szó
nem isteni Ige. Fogalom és kifejezés könnyen egymásba olvad, s a szavak
megbomló káotikus rendjében elpárolog a lényeg, vagy ami annak látszott. Meghal és felszívódik a délibáb.
Teremteni kellene a szavakkal, tovább építeni a külön emberi világot.
De cserben hagyott a beszéd. Mindennapi mivoltában úgyis csak fecsegés
volt, most már viszont nem teremtő erő sem a tudomány módszerére fogott formájában, sem a költő kezén. Legistenibb és legreménytelenebb
vállalkozásunk a szó. Kibédi Varga félreérthetetlenül tudja:.. sajnos baj
van a szavakkal. Rezignáltál! szól:
Hagyj el, ördög! Betakarom a szavakat,
visszaborulok boldogan a vízszintes csendbe!
De csak építi a művet, sajátját és az egyetemeset is. Ha el is hagyta a
szó mágikus ereje, megmaradt halott foglalatnak a betű.
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bennem csak betű marad
kaján betű és
tiszta homorú szomj.
Ez az állapot nem Kibédi Varga magyar nyelvének az erőtelenségét jelenti. Szófukarságában is színesebb és kifejezőbb költőnk ma kevés akad,
de itt, a költészeten túl, az emberi egzisztencia és a szavak viszonyáról
szóltunk. Komoly nyelvi erővel festi a szavak hanyatló erejét. Van ennél
adekvátabb és erőteljesebb kifejezés: homorú szomj?
A modern ember ráadásul megveszett dühvel pusztítja is külön világát.
A kifejezés és fogalom elegyéből szavakkal épített emberi miliőjét tépi
darabokra, vagy legalább is vékonyítja el a valószínűtlenségig, önállósulnak a szavak, felszívják a fogalmakat, a rokon hangzásnak vonzzák egymást, a logika helyét elfoglalja a széphangzás és a ritmus. Persze, ez is
egyfajta külön emberi világ, csak az értékek helyett az esztétikában oldódott fel minden. Kibédi Varga tisztán és erővel mutatja meg ezt a folyamatot. Ugyanakkor maga is csinálja. A magatartása ismét: Kint és bent.
Leleplezi a helyzetet, s a képben érzékeltetett kultúra szét is foszlik a kezén.
KÉPFOSZTÓ
Foszforral és szép szóval
azaz
fosztóképzővel
dolgozik a képfosztó
a fosztok osztálya nem oszt nem szoroz
a képfosztóképző magasiskola
szorzótársait elképeszti az épeszű képfosztó
fosztja osztja fogyasztja képtelen osztályát, de
hébe-hóba=fűbe=fába: semmibe harap.
Szorongva szorozza vissza már magát
foszforral forral és szóval vall
közepet képez és képet közöl
de hiába osztja a fosztást
nevet a közép nevet az osztály:
a képfosztó
szépen lépre ment.
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Szorongva szorozza vissza már magát, megpróbálja emberi létét és külön világát megmenteni a szerelemben és az Istenhez való viszonyában.
Ha ugyan a szerelem is nem része ennek a hanyatlásnak. Verseiben
fontos szerepet játszik Erosz. Nemcsak a róla szóló sorokban, hanem
egész költészetének ad feszítő erőt. De nem boldog és repítő ez a szerelem, bűntudat húzódik a mélyén: Homályforrás rút erény. Mintha legmélyebb lényegében volna erkölcstelen, talán nem is tartozik a külön emberi
világhoz. Semmi esetre sem erősítője, képtelen megmenteni. Homály és
köd. A kulcsok az emésztést segítik elő, nem a titkok boncolására szolgálnak! A szerelem kulcsairól van szó. Ugyanakkor: csikorog a sarokba szorított koponya. Az emberi lét titka az intellektus, vagy más szellemi hatalom. Mégis meghatározó erő a szerelem ölelése is. A legromlékonyabb
hatalom ugyan, csak egy kis billenés s már destruktív módon pusztítja a
külön emberi világot. Nagy intellektus rendszerint erős szexuális aláfűtöttséggel jár. Ezt igazolják Kibédi Varga versei is. De az emberi követelményt nem adta fel értük.
Túl a szavakon és a szerelmen megmutatkozik költészetében az abszolútum is, a mágneses pólus, az emberi létet és külön világot elrendező
hatalom, az Isten. Minden mást megelőzően ez a hit lengi át a sorait. Nem
szokványos módon és megszokott szavakkal, de félreérthetetlenül.
Tökéletes biztonsággal hisz benne, bár tisztán tudja, hogy emberi szavakkal alig beszélhetünk róla. Létünk és külön világunk kialakítója a beszéd; tragédiánk teljessége pedig: a végső meghatározót mindig meghamisítják a szavaink. Az isteni Ige és a költészet két tökéletesen külön világ; Istent közvetlenül nem építhetjük be a kultúránkba. Ha közvetlenül
beszélünk róla, föltétlenül meghamisítjuk, s romlásba döntjük az embert.
Isten a kultúra számára valóban csak mágneses pólus lehet.
Kibédi Varga költészetének a fordulópontjához érkeztünk: a szavakkal
negatív módon operáló képfosztó az emberi egzisztencia elhalványítója;
az Isten abszolútságáról viszont csak fosztóképzőkkel szólhatunk. Másképp végtelenségét törnénk be a végesbe. Tökéletesen destruálnánk a külön emberi világot is.
Kötetének legszebb alkotása az „Isten” című verse. A magyar költészet
jelentős munkái közé való. Végig csak fosztóképzőkkel beszél róla, csak
érzékeltetheti az egyetlen pozitív hatalmát.
Fosztóképzőkkel kell szólni az Istenről,
mert Ő képez és foszt,
mert Ő képes és foszthatatlan
Ő Maga
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mi
Mások vagyunk
képtelenek és foszthatok
Mások vagyunk és másolunk
képünk futó meztelen árnyék
helyet nem kapunk nyomot nem hagyunk
helytelen súlytalan nyomtalan másság
árnyékunkat is mások ássák
kölcsönbe élünk magunk
nincsen
Ő Maga
mag és magtalanság
kép és képtelenség:
fajsúlyúktól meg kell fosztani szavainkat
fosztóképzőkkel kell szólni az Istenről,
hogy meg ne fosszuk Semmitől
a Mindent.
Persze, ez csak tájékoztatás, az erővonalak megjelölése, bár egyszer
majd végső megoldás is lesz. A külön emberi világ a végzete felé rohan.
Most félreérthetetlenné vált és meggyorsult a tragédiája, de kezdettől fogva pusztította képtelen helyzete. A külön emberi világ, a kultúra, lehetetlen vállalkozás s legvirágzóbb korszakaiban is rothadástól teljes. Különösképpen „Kultúrák” című versében viszolyogva és plasztikus módon
érezzük ezt az igazságot. Emberi megváltás helyett valóban: „kultúránk
nyársán sercegek”.
De a civilizáció szétáradó korszakában ki beszél még kultúráról? Számit még a belső magatartás a civilizatórikus erők és eszközök uralma idején? Újra igazodik az ember: a most született friss fajtát, a gépet besorozza a valóság elemei közé. Állat és űrhajó egyaránt része az életünknek, s
ahogy mítoszokat font a mindenkori ember az állatok köré, ugyanúgy a
gépek új mítoszától terhes most a világ. A kötet néhány versében zsolozsmázik az új liturgia, megdicsőül a civilizáció, mintha fénylő ködében
hatalmába fogná be a mindenséget az ember, örülhet a felvillanó optimizmusnak a civilizáció minden megszállottja. De ez csak látszat. Az.
„űrszerelem” halálos, „és befutott pályája végén / meghajol a műcsillag a
mértani kéjjel felszeletelt emberek előtt”. Talán itt a legélesebb a
mítosztalanítás; a valóság előtt nem hunyhatunk szemet, de az ember eg1581

zisztenciáját nem váltja meg a civilizáció, csak bonyolultabbá teszi. Isten
dicsősége zeng az új valóságban is: a gépek nem az ember titkát oldják
meg, hanem az ember sorsát illetően titkok az Isten kezében. Nem valami
új mítosz, hanem Isten a végső szó. Az emberi egzisztencia megragadása
felé valóban a mítosztalanítás az egyetlen járható út.
Ez pedig mindenki legfőbb feladata. A szétbomló emberi világban el
kell jutnia saját magához. Egyetlen, semmi mással nem helyettesíthető
életét lényegében kell megértenie, hogy megváltó erők sodrába kerülhessen. Mert fejünk felett az ítélet. Nagyon sokfajta. Egyéni életünk csődje s
a társadalmaké. A civilizációban felidézett hatalmak lesújtani készülnek
az emberiségre. Kozmoszunk is felrobbanhat, magával sodorva minden
emberit. Mögöttük pedig ott áll az Isten végső ítélete. A többi is az övé,
de akkor egészen nyilvánvalóvá lesz személyes akarata. Addig meg kell
találni magunkat s a megváltatás pozícióját,
Kibédi Varga „Utolsóelőtti ítéletről” ír, bár minden sorából az utolsó
valósága árad felénk. De az az Isten titka és tette. A költészetre marad hát
az utolsóelőtti ítélet. Széthulló egzisztenciák közt, a megbomlott világban
„járnak a kardos angyalok”. Mítoszok, hazugságok, magatartások ítélete
ez; rettegve nyüszít az oktalan üres ember. A kardos angyalok kézében
viszont villog az Isten akarata.
Penész nem fog rajtuk, gyönyörű vihart
ők vernek, besöprik némán
az aratást, a kéklő borzadást
– élesrefent reményi hol a gyökered? –
és visszalépnek lassan Isten tenyerébe.
Félreérthetetlen módon megmutatta az örök embert s mai szituációját.
Maga volt a médium, az üti rá a hitelesség pecsétjét minden sorára. Mondanivalója a szétbomló ember és világ, s nyakunkon az utolsóelőtti ítélet.
Végső szava mégis az ember, hitvallást tesz mellette.
A szavak teremtő és megkötő erejével létrejött külön emberi világot
erősiti. Harcba küld minden jó szót, mert a fényben száguldó mindenség
hullámcsóvái elsodorják az embert és világát. Színekbe bomlik a kiáltás
is, és haldoklik a fény hullámzó ölében. A játékká züllött szavak nyomán
értelmetlenné válik az ember, s felolvad a kozmikus fényben.
hangzár kell ide fényfék
az öröm sugarait dédelgetni
nemes harcra indul minden jó szó
sorba állnak a konok igék és a zengő főnevek
erről a vakító határról visszavonulni nem lehet!
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Ennek a mítosztalanító költészetnek nem lehet bő termése. Lényege
szerint szűkíti a világot, az embert, a mondanivalót. A csontig lemeztelenített emberről csak fontosat állapíthat meg. A jelenség és mítosz irodalma lehet csak bőbeszédű, vagy a szavakat becstelenül használó álköltészet: ennek a kötetnek teljes ellentéte.
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BECZNER TAMÁS
Író, aki csak írni akar 512
Mándy Iván: Séta a ház körül; Magvető, Budapest 1966, 330 lap.
Mándy Iván a legszerencsésebb írók közé tartozik. Vagy a saját kifejezése
szerint: a legmázlisabb írók közé. Azt írja ugyanis e kötet utolsó, vallomásszerű jegyzetében, hogy „a hang, az a bizonyos egyéni stílus, mázli
dolga. Vagy van, vagy nincs.” Őnála ez mindenesetre megvan, és ha osztjuk véleményét, nem (tekinthetjük külön érdemének). Írói alkatának másik lényegesebb tulajdonsága azonban már nem csak véletlen adottság.
Erről ennyit jegyez meg: „Az ember felfedezi a törvényeit és akkor megpróbálhat valamit.” A megjegyzés annyira szerény és tartózkodó, hogy
már-már hivalkodásnak hat. Ám volna bár valóban hencegő vagy szerénytelen, volna dölyfős, pöffeszkedő és a végtelenségig elbizakodott,
akkor is nem értenénk-e meg, és akkor is nem adnánk-e neki igazat?
Mándynak ez az egyetlen megjegyzése lényegesebbet és többet árul el
Mándyról, mint az összes kritika, amelyet kritikusai írtak idáig mellette és
ellene. Főleg ellene. Ne felejtsük el, hogy még néhány évvel ezelőtt is, „A
pálya szélén” című Mándy regény megjelenésekor akadt egy tisztességtelen vállalkozó, aki Mándy helyét egy „Író a pálya szélén” című bírálatban
próbálta kijelölni. Akkor történt ez, amikor már az ellenszurkolók előtt is
világos volt, hogy Mándy beérkezett a válogatott nemzeti tizenegy közé.
Ma, visszafelé tekintve ezen az úton, valóban alig lehetne lényeglátóbban
összefoglalni az eddigieket, minthogy az író időben felfedezte saját törvényeit és megpróbált valamit. Az, hogy Mándy már jóformán induláskor
felfedezte a kínálkozó sajátos lehetőséget, tisztánlátását, ízlésbeli biztonságát és kiemelkedő szakmai fölényét bizonyítja. Az pedig, hogy mindenen keresztül – s ezt talán felesleges részletezni, mi mindenen keresztül -ragaszkodott őszinte felismeréséhez, némi adalék ahhoz, hogy Mándy
nemcsak a legszerencsésebb, hanem a legtisztességesebb írók közé is tartozik.
Az írói-erkölcsi tisztesség szempontjából elismerni és magasra értékelni egy alkotót hálátlan és félrevezető dicséret. Mi tudniillik egyáltalán az
úgynevezett írói tisztesség? Azonos-e az emberi tisztességgel? Az, hogy
egy író tisztességes ember, azonosáé azzal, hogy valaki tisztességes író?
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Megjelent az Új Látóhatár 1968. évfolyam 1. számában.
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Aki érdemesnek tartaná egyszer bővebben foglalkozni ezzel a kérdéssel, annak érdemes volna meghallgatnia ezügyben egy irodalomkedvelő
törvényszéki bíró töprengéseit mondjuk Villonénál vagy éppen Genét-vel
kapcsolatban. Hogy az írói-művészi tisztesség meghatározása milyen reménytelen vállalkozás, azzal kapcsolatban elegendő néhány kérdést feltenni korunk irodalomtörténetéből, anélkül, hogy válaszolni akarnánk rá.
Tisztességes író volt-e például Malraux, amikor a kommunista eszme
mellett kiállt? Tisztességes író maradt-e Malraux, amikor elutasította magától a kommunista eszméket? Levon-e valamit Knut Hamsun műveinek
értékéből, hogy alkotójuk rokonszenvezett a nácizmussal? Levon-e valamit néhány magyar kommunista író 1956-os bátor erkölcsi kiállásából,
hogy az ötvenes években a „Hűség és a hála éneké”-hez hasonló műveket
alkottak? Miért nem érezte idáig senki szükségét, hogy a Nobeb-díjas
Quasimodo költészetének megítélésével kapcsolatban külön vizsgálat
tárgyává tegye és kiemelje az alkotó írói tisztességét? ... Ki ne tudná további kérdések tucatjaival folytatni e kérdéseket? De ki vállalkoznék rá,
hogy megnyugtatóan megválaszolja őket? Mégpedig oly módon, hogy ne
csak az olvasókat és kritikusokat, hanem az érintett alkotókat is meggyőzze. Életünk szélsőséges ideológiai és etikai körülményeit figyelembe véve, úgy látszik, ilyen válaszra nincs mód. Idézzük és alkalmazzuk tehát
ezt az emelkedett tartalmú és szigorú fogalmat, ám ki-ki mást ért rajta.
Nemcsak egyszerűen mást, hanem sokszor homlokegyenest az ellenkezőjét. Mert mit értünk például azon, hogy az írói tisztesség egyik alapkövetelménye: megírni az igazat? Melyik igazat? – kell azonnal továbbkérdeznünk. A határokon innenit, vagy a határokon túlit? Azt az igazat, amit tíz
esztendővel ezelőtt vallottunk, vagy amit ma vallunk? Avagy nem éppen
korunk általános vívmányaié, hogy a legnyilvánvalóbb igazságok vakhitű
ellenfelei is, megszégyenülésük után valóságos megbecsülést követelnek
maguknak, amiért őszintén és naiv tisztességgel hitték a hihetetlent? Mi
tehát a tartalma az írói tisztességnek? Mit akarhat az író elérni egyáltalán
ilyen körülmények között? Mándy válasza ez: „bármilyen meglepő, írni.
A tehetsége törvényei szerint.”
Igaz, a válasz egy kissé dodonai, de azért érthetünk belőle. Mándy tudniillik az író lehetőségeivel vagy éppen kötelezettségeivel kapcsolatban
nem lép túl az író tehetségének és személyiségének körén. „Bármilyen
meglepő – írja –, az író nem akarhat mást, mint írni.” Egy magyar írótól
valóban meglepő ez a válasz. Egy olyan nemzet írójától, ahol – Illyés
Gyula szavai szerint – évszázadok óta mind a mai napig megvetik azt az
írót, aki csak azért vesz tollat a kezébe, mert író akar lenni. „De hát hol a
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nemzet iránti elkötelezettség?” – kiált fel a nemzet, vagy azok, akik éppen
a nemzet képviselőinek mondják magukat. „Hogyhogy írni?” – kérdezik
meglepetve a legkülönbözőbb igazságok képviselői. „És az életre-halálra
szóló közreműködés a minisztériumokkal, az ellenzékkel és a tízmillió
magyarral? A harc a szabadságért, az igazságért, és a bürokrácia ellen ...
?”
Mándynak tapasztalnia kellett, hogy hosszú időn át gyanakodva és
rosszallón kezelték őt emiatt illetékesek és illetéktelenek. De – mint említettem – ő ragaszkodott őszintén önmagát illető felismeréséhez. Mások,
már ti. az illetékesek és az illetéktelenek nem ragaszkodtak ennyire saját
igazságaikhoz. A korszak résztvevői, kortársaink, általában annyira el
voltak foglalva igazságaikkal és tévedéseikkel, hogy szinte senki sem ért
rá figyelni arra: él itt egy író, aki ugyan noha nem akar mást, mint írni, a
saját tehetségének törvényei szerint, közben egészen mellékesen soha
nem szorul önigazolásra vagy mentegetődzésre. Tévedéseit nem kell legújabb igazságaival lepleznie, mert nem tévesztett meg soha senkit. Ha
rehabilitálást is érdemelne, akkor sincs rá szüksége, hiszen az életben nem
volt más célja, mint a tehetsége szerint írni. Ez pedig sikerült neki. Igényei, követelései, felismerései, igazságai csak önmagával szemben voltak.
Miközben mások látványos tévedésekbe hajszolták magukat írói energiáikkal, ő tudta, mit akarjon a tehetségével. S ha már egyáltalán szó esett az
ő írói-erkölcsi tisztességéről, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy
ennek külső viszonylatoktól független belső szellemi tartalma az, hogy
sohasem tévedett önmagával szemben. S ez minden újabb Mándy kötet
után egyre nyilvánvalóbb,
Mándynak tehát nincs külön írói-erkölcsi programja. Tartása, amit mi
– kortársai – pályájának irodalomtörténeti, illetve irodalompolitikai körülményei közé belelátunk, egyszerűen csak ennyi: olyan jól ír, amilyen
jól csak tud. S ebben nem hagyja magát befolyásolni.
S ahogyan írói magatartása semmi másra nem utal, mint az írásra magára, a titok: hogy mitől és miért jó ahogyan és amit ír, az is nyílt. Írásai
sikerének nincsenek ugyanis soha mellékkörülményei. Tudjuk, hogy a
magyar irodalom provincializmusa éppen abban jelentkezik sokszor, hogy
a magyar irodalmi értékek csak a hazai viszonylagosságok között látszanak értéknek. Többek között a már említett örökös elkötelezettség csapja
be az írókat és az olvasókat is s kelti azt a látszatot, hogy az írók művészileg a legtöbbet tették, amidőn alkotó erőiket mondjuk a parlament hatáskörébe tartozó kérdések megfogalmazására fordítják. S noha ez természetesen lélegzetvisszafojtóan érdekes lehet az érdekelt lakosság számára,
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nem biztos, hogy másutt is szellemi izgalmat kelt. Ugyanígy komoly
visszhangot kelthet egy nem túlságosan érdekes regény is, ha kellő ideig
nem adják ki, vagy bármilyen műfaji kísérlet, amely az Európával szembeni örökös lemaradást próbálja törleszteni. Természetes, hogy Európa az
ilyen elkésett törlesztéstől nem hatódik meg. S az, hogy szellemileg kevés
újat adtunk idáig Európának, abból ered, hogy állandóan túlbecsüljük a
hazai akusztikából adódó visszhangot.
Mándy írásai körül soha nem keletkezett hamis látszat. Éppen azért,
mert alkotásaiban: témaválasztásától sajátos egyéni hangjáig, sohasem
indult ki a viszonylagos körülményekből. Mándy számára ezért nem léteztek időleges tilalomfák, de aktuális igények sem. Témaválasztásának
apolitikussága és világa, amelyről ugyan folyton folyvást azt kellett hallania, hogy „nem esik a társadalom fejlődésének fő irányvonalába”, valamint, hogy „világunktól idegen”, ez a témaválasztás és ez a világ a szüntelen külső provokációk ellenére sem vált protestáló jellegűvé és sohasem
kellett mást értenünk rajta, mint amit az író leírt. Ezért írásai soha nem is
voltak más szempontból érdekesek, mint hogy irodalmilag jók, értékeseke vagy sem.
Ezzel a megállapítással természetesen nincs megfejtve: mitől jó ahogyan és amit ír Hiszen az írás varázsa nem számtanpélda. Az egyéni
hangról ő maga is csak annyit mond, hogy „vagy van, vagy nincs”. Nem
mondja meg, hogy mitől van és mitől nincs. Lehet, hogy tudja, lehet,
hogy valóban nem. De hogyan követelhetnénk valakitől – aki rájött az
aranycsinálás titkára – hogy árulja el? Az egyéni hang nem egyedüli tényezője úgysem a kiemelkedő írói teljesítményeknek. Legalábbis általában. Mándy esetében ti. az ember már-már hajlamos mindent ezzel magyarázni és mindent erre visszavezetni. Ahogyan írói programja sem más,
mint: írni, ahogyan tud, írói eredményeinek elemzése is egy ilyesféle önmagába visszatérő körmondatban végződik állandóan: attól jó, ahogyan
írni tud.
Mándynál – ez köztudomású – a cselekmény, a szerkezet, sőt a műfaj
is egyszerűen beleolvad a sajátos előadásba. E kötet „Bili-óvoda” című
kitűnő írása nem novella, nem elbeszélés, nem riport; se cselekmény, se
hős, se főfigurák, se jellemábrázolás, se mondanivaló – mégis
magávalragadó, jó írás. A prózai írásokon kívül hangjátékokat is tartalmaz a kötet. Ám ezek a hangjátékok, különösen így nyomtatásban, a lényeget illetően édeskevéssé különböznek a prózai írásoktól. Ugyanaz a
dialógustechnika, ugyanaz az odavetett és egy mondattól tökéletes hangulatfestés. Egy Mándy írásba bárhol olvasunk bele, a részlet azonnal, ön1587

magában, cselekménybeli összefüggések nélkül is megéled s különállóan,
töredék jellegében is élvezetes. Az ember legszívesebben azzal magyarázná ezt, hogy tudniillik őnála tulajdonképpen csak részletek vannak. De
ez nem igaz. Talán éppen az ellenkezője. Hogy tudniillik őnála minden az
egészet sejteti. Két-három mondat és már következtetünk valamire. Hogy
mi ez a valami, azt körülírni lehet csak. Mondjuk, hogy az író világa.
Mondjuk, hogy saját tudatunknak egy a világról őrzött játékosan-érzékeny
s a társadalmi illúzióktól és hazugságoktól mentes rétege. Szuggesztivitásának titka mindenesetre elsősorban előadásmódjában rejlik. Ez a világ
csak ezen a hangon előadva létezik. Ha eljátszunk a lehetetlennel és végiggondolunk egy Mándy novellát, nem saját hangján előadva, kiderül
azonnal, hogy figurái nincsenek többé, vagy kiderül, hogy tulajdonképpen
minden más. Ezért helyes volna, ha őróla beszélve így helyesbítenénk
minden esetben: „Mándy írásai azaz Mándy egyéni hangja...” Az írás szó
és fogalom, amely a magyarban véletlenül kettős értelmű: egyrészt magát
a tevékenységet, másrészt a létrejött eredményt jelenti, őnála sokatmondóan egyezik.
Kettéválik viszont teljességgel Mándy írásaiban az írás és a megfogalmazás jelentősége. Amikor egy író ír, általában megfogalmaz: vagyis felfed, körülhatárol, rámutat, leleplez valamit, figyelmeztet valamire. Különösen érvényes ez az elkötelezett írókra és írásra. Vannak viszont olyan
írók, akik a teljességet el tudják érni azzal is, hogy egyszerűen csak megörökítenek írásos formában egy szabálytalan életrészletet, egy még meg
nem fejtett életérzést, egy nem tipikus képet vagy néhány az olvasótól
idegen embert.
Mándy még nem készült el világa megteremtésével. Nem tudhatjuk azt
sem, hányadik napon tart. Olyan fiatal még – mondaná az ember legszívesebben. Igen. Ilyen fiatalon már a legjobb magyar prózaírók közé tartozik.
De aztán zavartan eszmél. Mándy tudniillik már egyáltalában nem olyan
fiatal. Ez az írói pálya már több mint egy negyedszázadot, több mint egy
emberöltőt fog át. Azért látszik talán olyan rövidnek, mert Mándy fejlődésének nincsenek állomásai. Tulajdonképpen ma is azt és úgy írja, mint
tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt. Igen, ha úgy tetszik: Mándy fejlődésképtelen: őneki tudniillik nagy szerencsével, illetve mázlival már a kezdet kezdetén megadatott, amit a kevésbé mázlisoknak szorgalmas fejlődéssel kell
bepótolniok.
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ZSIGMOND ENDRE
A vörös postakocsi elindul 513
Gyula Krúdy: Die rote Postkutsche; Paul Zsolnay Verlag, Wien^Hamburg
1966, 458 lap,
Sindbad, Reisen im Diesseits und Jenseits; Paul Zsolnay Verlag, WienHamburg 1967, 306 lap.
Krúdy Gyula álmainak batárja, a vörös postakocsi átgördült a magyar
határon és napnyugati kalandra indult. Kincses könyvvel gazdagodott a
polc, melyen a németre fordított magyar írók köteteit gyűjtjük: Babits,
Illyés, Ottlik, Déry, Füst, Szabó Magda, Mészöly, Juhász Ferenc, Németh
László, Mándy és Kosztolányi mellé sorjázott Fátyol Szilvia megálmodója is. (A fenti névsor – hálisten – távolról sem teljes.) A bécsi Zsolnay
kiadó szemre is pompás tavalyi Krúdy kötete két művet tartalmaz: a Vörös Postakocsi és az Őszi utazások a vörös postakocsin című regényeket,
valamint a fordító, Sebestyén György, tanulmánynak is beillő, kiválóan
tájékozott és tapintatosan tájékoztató, szellemes utószavát, melyet szinte
harmadik műnek is mondhatnánk. Doris Bernatzik játékosan-erotikus
kötéstervének bizonyára maga Gyula úr is örvendezett volna (életében és
hazájában egy munkája sem kapott ilyen parádés köntöst) – bár még így
is sajnáljuk, hogy nem láthatjuk újra Ferenczi Béni és Csernus Tibor mesteri rajzait az újabb pesti kiadásokból. A kötet a közeljövőben sokezeres
zsebkiadásban is meg fog jelenni a hamburgi Rohwolt cég népszerű, olcsó
sorozatában, és valószínűleg ennek a sikernek köszönhetjük az újabb
Krúdy-kiadást is: az augusztusban a Szindbád-novellákból megjelent német válogatást. A fordítás Franz Meyer, az utószó Sebestyén György értékes munkája. Ez a kötet szemet gyönyörködtető kiállításával, gazdag és
értő válogatásával talán még elődjénél is több örömet nyújt az olvasónak.
Türelmetlenül várjuk, mikor érkezik el a sorozat az életmű csúcsáig, mikor olvashatjuk németül is a „magyar regényírás koronájáét (Genthon
István értékelése), a Boldogult úrfikorombamt, az N. N.-t, Az élet álom
késői novelláit és a páratlan Isten veletek ti boldog Vendelinek-et.
Övenhárom évvel megjelenése után nagyon is ideje volt a „Postakocsi”
lefordításának, annál is inkább, mert eddig Krúdyval még a szokottnál is
mostohábban bántak a nyugati kiadók. Kozocsa Sándor részletes bibliográfiája mindössze ennyit tud mondani erről a kérdésről: „önállóan három
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fordítása jelent meg: eszperantó (La prauloj – Az ősök a „Hét szilvafá”ból), olasz (Castello addormento – Francia kastély) és szlovák
(Podolinske Strasidlo – A podolini kísértet) nyelven.” – Ez bizony édeskevés, sőt keserűen, szégyenletesen kevés: szinte semmi! Kozocsa Sándor, legjelesebb Krúdy-kutatónk példamutatóan gondos bibliográfiája a
Tóbiás Áron szerkesztette kötetben jelent meg. (Krúdy világa, Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár kiadása, Budapest 1964.) Erre a gazdag gyűjtésre
itt is szeretném nyomatékkal felhívni a figyelmet; elmélyült tanulmányozása nélkül talán nem is volna szabad Krúdy-ról egy mondatot sem szólni
vagy leírni: krúdyána-lelőhelynek teljesen egyedülálló és olvasmánynak,
szépirodalomnak is feledhetetlen. Szomorú, hogy ez az úttörő munka sem
Magyarországon, sem itt kint nem kapott máig sem illő figyelmet és részletes méltatást.
Úgyszólván minden jelentős német irodalmi fórum foglalkozott a
„Postakocsival”: az irodalmi folyóiratok, újságok és a rádióállomások
irodalmi szerkesztősége. Idézzünk mutatóba hosszabban is ezekből a recenziókból, hiszen egy klasszikus írónk első nyugati (világirodalmi?)
visszhangjáról van szó. Valentin Polcuch „Élni, és rettegni az élettől –
egy magyar regény urakról, ringyókról és egyéb csudabogarakról” címen
többek között így ír egy jelentős irodalmi lapban „.., Krúdy óriási mesehulláma megállítja és visszafordulásra készteti az időt, alakjai egyszerre
vének és ifjak, Bécsben élnek és Pesten ágálnak; a tér a valószínűtlenségig meggörbül, az idő elolvad a nagy mesemondó lehelletétől, és valahol
az időn túl – vagy innen? – végül is minden rendbejön; talán az ágy békéjében, ahol a 'tyúklevesen táplált férjek fehérhúsú, jóillatú nejüket ölelgetik', talán a kétségbeesettek életundorában, 'akik már mindent unnak és
ugyanezért elutaznak', talán a vágyban az elvesztett Éden, a régi ház után,
melynek ereszén túlnőnek a fák ('... és éjjelente az ebek vonítanak az udvaron ...'), talán a csak a puszta álmodozásokban beteljesedett szerelem
csodás kielégülésében.” (Die Welt dér Literatur, Hamburg.) „A könyv
szinte teljes egészében a szerelem kínjait festi” – írja a Basler Nachrichten. „Krúdy alakjait mindazzal összehasonlíthatjuk, ami mérhetetlenül
mély és titokzatos; a tengerrel és az éggel,” Johannes von Guenther kereken „halhatatlan költői műről” beszél, Clara Mének pedig a gondosan
mérlegelő Frankfurter Allgemeine Zeitung irodalmi mellékletében Krúdy
irályáról ír elragadtatással: „Szinte laponként káprázatos mondatzuhatagokra bukkanunk, melyekben a színes leírás barokk metaforába torkollik,
a metaforák aztán új impressziókat és a múltba való visszavetítéseket
vonnak maguk után; mint az „Ezeregyéjszaka” történeteiben időnként itt
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is elkeverednek a mesemondás vetéllőjén a történetek szálai és az idősíkok.” Clara Mének és Polcuch – mint az ismertetők nagy többsége – azzal
fejezi be recenzióját, hogy köszönetét mond a fordítónak, aki a „költőien
zsúfolt szöveg fordításának hallatlan nehézségeit mesterien legyőzve”
hozzáférhetővé tette a német olvasó számára ezt az „elhanyagolt remeket”.
Ezzel el is jutottunk a kérdés velejéhez, a szinte mindent eldöntő ponthoz; a fordítás megítéléséhez.
Krúdy hol körmönfontan költői, hol látszólag hanyag, a századvég pesti „tájszólásának” szavaival átszőtt stílusát, egy Breughebfestményhez
hasonlóan emberekkel zsúfolt regényeit egy más nyelv közegében fölzengetni embertelenül nehéz feladat. Sebestyén valószínűleg mindnyájunknál
jobban ismeri ezeket a nehézségeket, hiszen a mondatokkal vívott hónapokig (vagy évekig?) tartó közelharcban ismerte meg őket. Mutatóba, és
félig tréfásan fel is mutatja a „Boldogult úrfikoromban” cím betűszerinti
német fordítását; „Die entschwudene selige Zeit, in der ich noch ein
junger Herr gewesen bin” (!) – amihez persze még hozzáfűzhette volna,
hogy „junger Herr” még mindig nem egészen „úrfi”. Cs. Szabó László
majdnem tíz éve szinte lehetetlennek nevezte a Krúdy fordítást: „Hogyan
értse meg Krúdyt az idegen olvasó anélkül, hogy látta volna a Margitszigetről Óbuda tornyait a gyülekező hófelhők alatt, a nyírfalevelek szemérmes kacérkodását a homokkal odalenn a nyíren, az almák
magukramosolygását az Alsómaros vizében? Hogyan értse meg, ha sose
hallott egy gordonkaszót a nyitott ablakon át, egy láthatatlan férfi
magamulattatását a vonóval, mielőtt megszólalnak az esti harangok a Duna felől? – Reménytelen, reménytelen.” Érdekes lenne tudni – a fenti idézet ismeretében – hogy hogyan ítéli meg Cs. Szabó László saját munkáinak fordítását? Írás közben került kezembe egy ifjúkori, párizsi tárgyú,
ritka kedves elbeszélése, Marcell Hammer német fordításában („Doktor
Fruzsi Németh”). Az elbeszélés a Keresztúry Dezső által összeállított
gazdag kötetben jelent meg. (Ungarn – ein Növellenbuch, G. Korn
Verlag, Breslau é. n. de még 1945. előtt.)
Biztos vagyok benne, hogy éppen Cs. Szabó László fog legjobban örvendezni tételének cáfolatán, hiszen Sebestyén munkája – megítélésünk
szerint – olyan közel hozza a német olvasóhoz a távoli gordonkaszót,
mintha nem is a pesti, hanem a bécsi Dunaparton mulattatta volna magát
az a magányos férfiú. Dehát éppen ez az irodalom köznapi csodája, hogy
a teret és időt legyőzve, megvalósítja a látszólag lehetetlent. (Azt pedig
kárunkra felejtjük el, hogy a műfordítás, a valóban ihletett átköltés a töb1591

binél semmivel sem kisebbrendű irodalmi műfaj!) – Volna nekünk is bíráló szavunk a fordítás néhány részletére, és szívesen szállnánk vitába az
utószó némely tételével és szempontjával, de ezt – a munka nagyságát
tekintetbe véve –, azt hiszem, csak hosszabb elemző tanulmányban, gondosan válogatott példákkal és összevetésekkel támogatva lenne ildomos
megtenni. Egy rövidebb ismertetésben csak csatlakozhatunk a német bírálók vélekedéséhez, elismerve Sebestyén György egészében kiválóan
megoldott igen nehéz munkáját. Krúdy német fordításairól szólva nem
hagyhatjuk említés nélkül Friederika Schag úttörő munkáját. Az ő fordítása (Ein Landedelmann alten Schlags fahrt nach Budapest) volt Krúdy első
sikeres német megszólaltatása. A novella a fordító által összeállított kötetben jelent meg (F. Schag: Ungarische Erzahler der Gegenwart, Reclam,
Verlag, Stuttgart 1965.) Ez a válogatás Adytól a fiatal Csurka Istvánig
mutatja be – értő összeállításban és színvonalas fordításokban – a XX.
század magyar novellaíróit, alighanem a legérdemesebb munka a maga
területén.
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MARTON LÁSZLÓ
Álom és ébrenlét között 514
Deák Ferenc: A nap gyökerei; Fórum, Újvidék
A hazai olvasóközönségei az elmúlt évben lassan és óvatosan hozzászokó
látták a gondolathoz, hogy magyar irodalom az országhatárokon kívül is
létezhet. Az irodalom olyan fogalom, melynek nincs köze a földrajzhoz.
Kétségtelen viszont, hogy még alig sejlenek fel kimagasló alkotó egyéniségek és ha igen, főleg az idősebb nemzedékből. Az elkövetkező években
azonban a magyar elbeszélések és versek kedvelői nem kerülhetik el,
hogy néhány viszonylag fiatal – negyven év alatti – író nevét is meg ne
tanulják.
A felfedezettek közül az első talán az Újvidéken élő Deák Ferenc lesz,
aki a szépprózának a magyar irodalomban szinte ismeretlen műfaját műveli mesteri kézzel. Deák képzőművészként kezdte: kerámiát és grafikát
készített, mielőtt, 1959-ben, verseskötete jelent volna meg. Két évvel később „Rekviem” című novelláskötetében megtalálta az önkifejezés igazi
formáját – s azóta a hármat: a vers, az elbeszélés és a rajz műfaját igyekszik összhangba hozni.
Deák Ferenc utolsó novelláskötetének címe: „A nap gyökerei”. A kötetet torz, látomásos rajzaival maga illusztrálta. Novelláskötetnek neveztük
a másféltucat írást tartalmazó könyvet, de a kifejezés éppoly kevéssé fedi
a Deák teremtette műfajt, mintha prózaverset, vagy karcolatot emlegetnénk.
A novella, persze, a regényhez hasonlóan átalakult az utóbbi évtizedekben: lerázta magáról a valaha érvényes, ma már bénító szabályokat.
Nincs már szükség arra, hogy kerek, teljes történetet adjon elő,
mégkevésbé, hogy a reflektorfénybe állított életdarabot hirtelen villanással, vakító fordulattal zárja le. A novella megtehet a maga keretén belül
mindent, amit a regény: válhat egyetlen, szertelen, csak az időben felfüggesztett belső monológgá. Lehet a külvilág hűvös vagy szenvedélyes,
személyes vagy személytelen leírása. Lehet a két módszer merész ötvözete, a valóság spontán termékéből és az írói szubjektumtól készült összeállítás, melyet a képzőművészek coIlage-nek neveznek. És maradhat természetesen feszes, általában kegyetlenül tragikus vagy komikus történet is.
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Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a novella mindinkább elrugaszkodik
az anekdotától és a költészethez közelít.
Deák Ferenc novellái a balladához hasonlítanak leginkább: ha felidézzük az avitt, de nem haszontalan meghatározást, ez tragédia dalban elbeszélve. Deák Ferenc apróbb-nagyobb tragédiákat énekel: ritmikus prózában, néha a töredezetlen szöveg közepén szabályos verssé váltva. Az elbeszélt tartalom nem csupán egy hangulat esszenciája – a történés valamilyen formája Deák számára nélkülözhetetlen. Elbeszélései legtöbbször
utazásról szólnak: vonatok indulnak, a hős a kupé ablakán tekint ki, hogy
valahol megálljon, leszálljon, átéljen valamit – de csak azért, hogy a következő, vagy a másnapi vonattal ismét távozhassák.
A kötet címadó novellája – „A nap gyökerei” – kerettörténet. Az egyes
szám első személyű hős – ezt használja Deák a leggyakrabban – felkerekedik, hogy R. városból két múmiát szállítson egy készülő filmhez. A
múmiák keresése adja meg a történet bizarr tónusát.
Az író-hős inkább megfigyelő, mint résztvevő. A kalandok, melyek
mint minden, mindig félbeszakadnak, vele esnek meg, de maga inkább
átesik rajtuk, mintsem igazán részt kérne belőlük. Egyetlen igazi tevékenysége a további keresés, a szemlélődés és a haladás, amely azonban
zárt körben történik.
Említettük már, hogy Deák Ferenc novelláskötetében különös, mondhatnánk fantasztikus világ tárul elénk. A fantasztikus kifejezés azonban,
sajnos, elkopott: egyre kevesebb tartalmat takar. A művészi teremtés, alkotás folyamata mindig a képzelet segítségével történik – a jogos kérdés
tehát nem az: fantasztikus-e az író világa, hanem, miféle képzeletről tanúskodik, mit vetít a fantasztikum.
Deák Ferenc elbeszéléseiben sok a képi elem. Nem ritkán másodlagos,
művészi élményt gyanítunk mögötte, anélkül persze, hogy ettől az írás
értéke alacsonyodnék. Ha valamely jelenet figurái akár egy Boschtablóról ugorhattak volna le, ez csupán az újvidéki magyar író és a németalföldi festő képzeletvilágának közös elemeire utal és a régen tudott fényt
illusztrálja: az emberi képzelet mindig típusokat jelenít meg.
A „Metamorfózis” című novella egyik szereplője azt állítja magáról,
hogy kitömött bagoly, egy másik valódi fehéregerek láttán oroszlánná
változik és széttépi igazgatóját. „Az idegen” című elbeszélés hőse arról
ábrándozik, hogy halott apjának – akiről csak mellesleg tudjuk meg: néger volt – koponyáját kiássák a földből és narancslével itatják. A „Galamb” címűben szemünk előtt omlik össze egy székesegyház, majd a hős
szájából fehér galamb – a Szentlélek jelképe – száll ki.
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Hosszasan elemezhetnénk Deák szimbólumainak értelmét – de korántsem bizonyos, hogy értelmezésünk a novellák lényegéig hatolna. A jelképek – mint a modem prózában oly gyakran – önmagukban állnak, elsősorban önnön valóságukat jelképezik. Rendszerük, kapcsolatuk fontosabb,
mint egyedi jelentésük.
Könnyen meglehet, hogy Deák novelláit a magyar olvasók először
idegenkedve, sőt ellenséges érzéssel veszik kézbe, hiszen próbálkozása a
magyar irodalomban szinte elődtelen. Az európai prózában azonban biztos és előkelő helyen áll az irányzat, amelyet az Újvidéken élő író képvisel. S ki tudja, nem erre vezetne a magyar elbeszélés jövője is?
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BECZNER TAMÁS
Értés és megértés 515
Orbán Ottó: Búcsú Betlehemtől; Magvető, Budapest 1967, 164 lap.
Az illetékes szervek, melyek megállapították, hogy a „Búcsú Betlehemtől” című verskötet 1600 példányban jelenjék meg, alighanem erősen túlbecsülték azt a veszélyt, amellyel az Orbán versek fenyegethetik a százezres Jókai-Passuth és Berkesi-kiadásokkaí táplált ízlésirányzatot. A veszélyt természetesen idézőjelben kell érteni. Veszélyről ugyanis legfeljebb olyan értelemben beszélhetünk, amilyen veszély Boulez vagy
Stockhausen zenéje mondjuk a magyarnóta szerzőknek.
Orbán helye a modern magyar költészetben nem mérhető ugyan össze
a két modern zeneszerző jelentőségével. A modernség ugyanis egyelőre
nagyobb jelentőségű e versekben, mint maga az „orbánság”, vagyis a sajátos és összetéveszthetetlen egyéniség. Orbánt zavarja ez a legkevésbé.
Előző köteteiből, különösen a „Fekete ünnep”-ből tapasztalhattuk, hogy
olyan öntudattal hordozza magán a hatásokat, mint szentek a stigmákat.
Az olvasó elkápráztatása és zavarbaejtése annyival fokozódott az új kötetben, hogy ma már nem elegendő Pilinszky vagy Weöres költészetének
ismerete Orbán költészetének jobb ismeretéhez. Ma már világirodalmi
műveltség kell hozzá, irodalomtörténeti és archeológiái mindentudás, egy
pszichoanalitikus asszociációs képessége, rafinált humorérzék, végtelen
türelem a csodálatos, a káprázatos, a felülmúlhatatlan magyar nyelv adta
lehetőségektől megtáltosodott kísérletezővel szemben. Valamint a költészet áldozatos tűrése és szeretete is kívántatik még. Igen, ha csupán ezt
tekintenénk, még igazat is kellene adnunk annak a bizonyos intézkedésnek, amely csupán 1600 példányban tette lehetővé ennek a kötetnek a
megjelenését. Tudniillik a tíz vagy húszezer magyar költő között is hol
akad 1600 ilyen versértő ...? Nemhogy az olvasók között. De nagyon jól
tudjuk, hogy amikor a magyar költészetről beszélünk, sohasem csupán a
magyar költészetről van szó. Hanem mindig, minden egyébről is. Ezért
természetes nekünk, s valószínűleg meglepő egy francia vagy angol olvasónak, hogy ha egy költő tíz éven keresztül nem jelentet meg egyetlen
kötetet sem, híre, tekintélye és költészetének értéke rendkívüli módon
megemelkedik közben. Ugyanígy minden irodalmi jelenségnek azonnal
irodalmon kívül akusztikája van: nem kell például feltétlenül ellenzéki
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verseket írni ahhoz, hogy közéleti beavatkozást tulajdonítsanak egy költészetnek. Elegendő az is, ha a költő nem ír ellenzéki verseket. Nem kell
például feltétlenül kétértelműség, elegendő, ha nem lehet a szokott egyértelműséggel értelmezni a költőt. Egyáltalán elegendő verset írni, jó verset
írni ahhoz, hogy a költőnek vállalnia kelljen a nem-vállalással járó kockázatot, a megértés és meg-nem értés veszélyét, így Orbán esetében is érthető, hogy már néhány olyan verse, amely egyszerűen csak az átlagízlést,
illetve az átlagfelfogóképességet haladja meg és – mondjuk ki nyugodtan
– csúfolja meg, különleges akusztikát kap s míg egyik oldalról túlzott
jelentőséget tulajdonítanak e versek intellektualizáltságának, modernkedésének és érthetetlenségének s ezért minél kevesebb példányban igyekeznek kiadni, addig a másik oldalról szintén túlzott jelentőséget tulajdonítanak e versek túlintellektualizáltságának, modernkedésének és érthetetlenségének s ezért minél nagyobb példányszámban szeretnék látni. A két
oldal mindegyike nagyon kicsiny létszámú tábor, maximálisan kétszer
ezerhatszáz ember, egyrészt a hivatalos ízlésirányzat hivatalos képviselői,
másrészt pedig egy kísérletezni vágyó, játékos, kíváncsi, megújulásra
kész ízlésirányzat nemhivatalos tábora. Közöttük áll a magyar átlagolvasók százezres, illetve milliós tömege, amely nemcsak hogy nem tud az
egész szellemi huzavonáról semmit, hanem nem is nagyon érdeklődik
iránta. Holott Orbán költészetének, és minden ilyenfajta költészetnek szerepe – irodalomtörténeti és nem irodalompolitikai szerepe – éppen az volna, hogy az átlagolvasóról való tüntető lemondással pontosan ennek az
átlagolvasónak ízlését, értetlenségét és konzervatívságát zaklassa fel, sértse meg és változtassa meg.
A helyzet, amelybe egy intellektuálisabb irodalmi ízlés újítói kerülnek,
egészségtelen és áldatlan. Az államhatalom, amely szerencsétlen történelmi fejlődése folyamán kafkai mitikussággal, tehát teljesen szükségtelenül, ám úgylátszik mégis törvényszerűen, azonosította magát a konzervatív ízlésirányzattal, a stiláris tüntetést bármikor másféle tüntetéssel azonosíthatja. Tudjuk, persze, hogy a mindenre alkalmazható kibúvó és frázis, a „ma már...erre az esetre is érvényes. Igen. Ma már természetesen
más a helyzet. Ma már élenjáró irodalompolitikusok is fennen hangoztatják, hogy bátran kísérletezzünk, a szocialista realizmus nem jelenti egyetlen ízlés uralmát. A konzervatív ízlésirányzat ma már csupán a kiadott
könyvek példányszámának megállapításában érvényesül, csak egy bizonyos statisztikai arány óvatos és mesterséges fenntartásában, valamint
néhány további ilyen lényegtelen apróságban.
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A bűnbak és az irodalompolitikai ellenfél szerepköre, amelybe az értetlen és rugalmatlan dogmatikus gondolkodás kényszeríti az irodalmi modernség kísérletező alkotóit, nem az írók művészi céljaiból fakad. Igaz
ugyan, hogy ha lélektanilag elemezzük az utolsó két évtized jelentősebb
irodalmi újítóinak művét, stílusát, találunk olyan összefüggéseket, amelyek azt mutatják, hogy a stiláris újítások legvégletesebb formái olyan
politikai körülmények között születtek, amelyekben a változtatás tartalmi
lehetetlensége és kilátástalansága valósággal patologikus formai kitörésekre kényszerítette az alkotókat. Legjellemzőbb és legemlékezetesebb
ilyen válság Juhász Ferenc stiláris metamorfózisa volt. Ám természetesen
fennáll a lélektani lehetőség, hogy nem ilyen áttételes külső nyomás, hanem egy belső sajátosság viszi az alkotót valamilyen új irányba. A művészeti irányzatok váltását végső fokon nem könyvelhetjük el egyszerűen és
folyamatosan politikai tüntetésekként. S ha így van, csak annál kellemetlenebb az újító és másízlésű költő számára. Hogyan bizonyítsa be tudniillik, hogy őneki nem elsősorban néhány tucat, vagy néhányszáz szakmabeli hivatalnokkal, hanem a néhány millió avatag ízlésű olvasóval van baja?
A helyzet tehát, hogy korszerűen fejezzük ki magunkat: „Ellentmondásos.” Valamilyen új irodalmi ízlés apostolai ugyanis mindig meztelenül
mutogatják magukat: az új divat tehát tulajdon bőrük, önmaguk kuporgó
vértanúi egy oszlop tetején. Aki nem veszi őket komolyan, egyszer, a tükörbe nézve, váratlanul és indokolatlanul elszégyellheti magát. Aki pedig
olyan komolyan veszi őket, hogy állami hadmozdulatokat hajt végre ellenük, legyünk őszinték, nevetségessé válik.
Megoldás egy van. Az, hogy Illyés Gyula, Vas István, Juhász, Pilinszky, Zelk, Benjámin mellett Orbán Ottót is ugyanúgy olvassuk, mint az
előbbiékét. Ehhez volna szükség először is elegendő verskötetre, egyáltalán: elegendő megjelenésre. Az olvasás módszere egyszerű, az átlagolvasó számára is: ugyanúgy egymásután kell vennie a sorokat, mint Petőfinél
és Simon Istvánnál. Lehetséges, hogy az első, vagy a második sor után
hirtelen valami bizonytalanságot fog érezni. Olyan ez, mintha az ember
villamoson utaztában behunyja egy pillanatra a szemét s ismét kipillantva
az ablakon, hirtelen már egy repülőgépből néz ki. Elismerem, hogy a felhőknek a házsorok szilárd vonalával nincs elegendő folytonosságuk. Ám
végül is mindig van egy végső fogózkodó: az eszköz, amellyel a költő
visz, utaztat, siklat, perdít, magávalragad és elszédít minket, vagyis a
nyelv. Ha már végül is nem találunk elegendő fogózkodót vaksi képzeletünknek, egy legalább két tagból álló biztos egység mindig felismerhető: a
jelző és jelzett szó. Nem, ezen nem szabad sem nevetni, sem lebecsülni.
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Én, az átlagolvasó, sőt az átlagirodalompolitikus helyében elsősorban
nem is a könnyen érthető, hol kitűnő, hol rutinjáték verseket olvasnám.
Nem is a prózaverseket, ahol a hosszú sorok, az egybeírás és a rím hiánya
csak becsapás. Hanem mindjárt előszörre az ódákat. A Fizikus ódát, a
Fegyverkovács ódát, a Kézműves ódát. A füvek, a kövek, a nyarak
lehellete, végül is lehetetlen, hogy élő emberre hatástalan maradjon. Talán
legalább a lélegzése meggyorsul, a vérnyomása emelkedik, elkáprázik.
Néhány sor, feledhetetlen kép így is belevésődik. Hiszen még a teljesen
zeneieden tamtamdobolás első negyed^ órája után is, végül is legalább
borzongani kezd az ember. Végül is lehetetlen, hogy ilyen kitűnő sorok,
ilyen kitűnő töredékek, ilyen majdnem egészen végig kitűnő versek, legalább egy bizonytalan igényt fel ne keltsenek. Nem a megértés igényét,
hanem egyáltalán egy igényt. S ez a legtöbb. Ha nem csalódom, végül is
ez a legértékesebb törekvés Orbánban is. A többi, reméljük olvasóraköltőre egyaránt, kedvezően alakul a továbbiakban.
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ALBERT PÁL
Nyughatatlan országjárás 516
Moldova György: Rongy és Arany, Kozmosz könyvek, Budapest, 1967,
156 lap.
Kockáztassunk meg mindjárt egy, talán meghökkentő véleményt: a Rongy
és Arany népszerű sorozatban (a Kozmosz Könyvek között) megjelent,
igénytelen külsejű füzete, amely 1956 és 1966 közöttről éppen tucatnyi
riportot tartalmaz. Moldovának alighanem legegyenletesebb, a nyíltabb,
tételesebb kiállást követelő műfaj ellenére is legtisztességesebb, a válságos évekből is megnyugtató eredményt felmutató kötete, ahol egyén és
külvilág kapcsolata, cifrázó, anekdotázó kedély, romantikus képzelet és
valóság-hűség aránya legtöbbször szerencsésebb is, mint az egykorú elbeszélő művekben.
A Rongy és Arany alcíme szerény pontossággal csak „riportokat” ígér,
s a könyvben valóban sokszor kitűnő, és a jó közepes színvonalnál sohasem gyengébb helyszíni tudósításokat olvashatunk, örülhetnénk tehát már
akkor is, ha csupán a mellékesen gyakorolt műfajban fölmutatott teljesítménynek tapsolunk. Ám Moldova esetében természetesen többről van
szó: az újságírás iskolájában gyarapodott, de személyiségét itt sem adta
föl. A fölmérés, az anyaggyűjtés, a szembesítés közben a zsurnalisztából a
szociográfus, a riporterből a magáról is valló ember beszél, akinek végülis
minden leírt sora már a magasabbrendű irodalom, a széppróza bonyolultabb szövete felé ágaskodik.
Összegező véleményünk után vegyük azért sorba a Rongy és Arany
Moldovájának erényeit, vagy – hogy egyelőre semlegesebben fogalmazzunk – sajátosságait. Moldova, jegyezzük meg tüstént, érdekes, színes, a
hétköznapit is izgalmassá avató, szórakoztató és tanulságos riportokat ír;
olvasóját olyan területekre hívja, melyeket az aligha ismerhet, témáit úgy
világítja meg, hogy egyszerű szereplői is azonnyomban bonyolult, pittoreszk hősöknek érezhetnék magukat. Szabolcstól Baranyáig, Kisváradtól
Komlóig járja a riporter az országot. Látja a gemenci erdő pusztulását és a
Berettyó-csatorna gátszakadását. Vidéki zálogházakat látogat meg, az
Állami Biztosító fővárosi és falusi dolgozóival beszélget. Favágókat, halászokat, az egykor oly sokat kifigurázott MÉH (a „gyűjtsd a vasat és a
fémet, ezzel is a békét véded” vállalatának) hulladékgyűjtőit szólaltatja
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meg. A konzervgyárba maga is beáll rakodómunkásnak, s felkapaszkodik
a végnapjaikat élő „vásározók”, a „bóvlit” áruló bazárosok rázós, hajnali
teherautójára is. Az egyes írások azután a riport-olvasók kíváncsiságát,
furcsaság-igényét alaposan kielégítik. Megtudjuk például, kik a „trágyarepülők”, kikből lesznek a vásározók, hogyan dolgozik a határban a félkarú biztosítási ügynök. Olyan dolgokról értesülünk, amikre soha nem gondoltunk volna: Magyarországon az adventista, az őskeresztény, a metodista egyház állami biztosítást köt; az elhasznált fényképrögzítő folyadékból
évente másfél tonna ezüstöt lehet visszaszerezni; importrongyot Skandináviából hozunk be, de egy idő óta csak a leggyengébb minőségűt, hogy a
válogató részlegeken így vegyék el az üzemi tolvajok kedvét... Közben
fogalmakkal, új szavakkal, ízes köznyelvi kifejezésekkel ismerkedünk
meg. A rocsóról talán még a fényeskönyökű tisztviselő is tudja, hogy a
„rohamcsónak” összevonása, a buzgár jelentését is sejtjük, ha gátszakadásról olvasunk közben, de a böhöncről Moldovának is az erdészek magyarázzák el, hogy ez a társai pusztulását megért, „túltartott fa” neve. . .
Szóláskészletünket szintén oldalanként gyarapíthatjuk: aki „disszidált”, az
átlépett a taccsvonalon, aki már „semmire sem jó”, az mehet tarhonyát
kapálni, aki „beleizzadt a munkába”, annak nyakszirtje alatt vízipólóznak
a bolhák, aki pedig „agyafúrt”, annak Piatnik nemcsak kártyát adott, hanem észt is ...
A riportnak az érdekes, szokatlan, „egzotikus” vagy újszerűen megvilágított témákon kívül fő varázsa a hiteles kalandosság. Az újságíró érdekeltségé, személyes jelenléte, maga bőrén megszenvedett tárgyilagossága,
a küldetés olykor akár veszélyes körülményei sokaknál nem több irodalmias-retorikus fogásnál. Moldova beköszöntő szövegét azonban, úgy
hisszűk, szó szerint kell érteni:
„Harminckét éves vagyok, eddig még nem sok érdekes történt velem, s
egyre kevesebb a valószínűsége, hogy ezután következik be valami megdöbbentő. Mikor ez a felismerés végképp el szokott keseríteni, egyetlen
vigaszom marad: riportra indulok. Az út felét már megtette az, aki vonatra
szállt – mondta egyik nagy írónk. Számomra az út másik felét a megismerkedés jelenti idegen emberek életével. Sohase bírt rá riportra valamilyen elvi vagy politikai szempont, mindig titkos hajlamaimat akartam
kiélni legalább két-három napig. Mivel szerettem volna halász, favágó,
biztosítási ügynök, folyamvédő, vásári árus lenni, és ezt a sors megtagadta tőlem, legalább azt akartam megtudni, hogy mit vesztettem. Nehéz volt
megírni ezt a könyvet? Bár az első és az utolsó riport keltezése tíz év különbséget mutat, mégis inkább könnyűnek kell mondanom ezt a munkát.
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Az emberek mindig szívesen beszélnek bajaikról, csak sokszor nincs kinek, így legtöbbször velem is beérik.”
Nem szerkesztői buzdítás, hanem saját romantikus hajlandósága, nyugtalansága, élet-igénye, kíváncsisága, furcsaságokat, csodabogarakat, „mániásokat” gyűjtögető szenvedélye küldi riport-útra Moldovát. Menekülés
is neki a riporterség: szerelmi bánat, magánélet válság, lelkifurdalás, fojtó
közéleti légkör elől. Egyik figurájával ő is elmondhatná: „Nem bírtam ki
Pesten. Már az is fájt, ha egy idegen ember belenézett az arcomba.” Sőt,
Moldovát ismerve, azt is hihetnénk, szinte természetes életformája a
nyughatatlan országjárás, s előbb születik meg benne a menekülő, zaklatott környezetcsere vágya, mint a tudósítás, a később feldolgozandó téma
terve:
„Koromhoz képest elég sokszor cseréltem a környezetemet. Most talán
már ideje bevallani, hogy ezeknek a változásoknak kevés közük volt a
bátorsághoz, a romantikához, mert legtöbbször véletlenül történtek.
Eszem ilyenkor megállt, önkontrollom kikapcsolódott, és az illúziók nevében odahagytam nyugodt, kényelmes helyzetemet, amelyben tulajdonképpen jól éreztem magamat. Persze, ezek az „áramszünetek” nem tartanak soká, a Kazincbarcika felé robogó vonaton vagy rosszabb esetben
Komlón 620 méterrel napszint alatt már magamhoz tértem. Az ilyen feleszmélést kínos ijedtség követi, emlékszem például, hogy a vonaton ösztönösen a zsebemhez kaptam: megvan-e a bicskám. Aztán szép lassan
beleszoktatom magam az új környezetbe, és várom az új áramszünetet,
hogy elmehessek megint valahova máshova.”
Moldova, az utazó, nem is retten vissza a nehézségektől. Amikor nincs
már vonat, kiáll az útszélre integetni a teherautóknak; s ahová nem viszi
el már jármű, eljut oda izzadtan vagy nyakig sárosán, átázott zokniban,
iszaptól csorgó bakancsban, gyalogszerrel. „Gyalogolni jó” mondhatná ő
is a rossz lábával is országot járó nagy klasszikusunkkal, talán példaképével és elődjével; s ha olykor néhány órára álomra hajtja a fejét, nem bánja,
ha munkásszálláson, irodában hevenyészve felütött tábori ágyon. A riportalanyok ezért is fogadják tüstént bizalmukba, osztják meg falatukat,
emelik rá poharukat, hiszen néhány napra az ő életformájukat éli. Ha kell,
még munkájukban is segít, megemeli a deszkaköteget, viszi a ládát, s jó
virtussal megmutatja, ő is legény a gáton, a bajban, nehéz robotban, természeti csapás idején ő is helyt áll, akár a többiek. Moldova riportjainak
megint csak nem szónokian tetszetős kerete, hanem gondolatot és érzést is
hevítő lényege ez a fizikai erőpróba. így azonosul írásainak szereplőivel –
legtöbbször kétkezi dolgozókkal –, saját emlékeit is segítségül híva így éli
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át belülről azok életét, s így lesz bizalmasuk, üzenetvivőjük –, a szó köznapibb és emelkedettebb értelmében is.
Moldova György „tudósításai”, ha töredékesek, csendesek is, s a távolabbi gazdasági, társadalmi, történelmi következtetésekhez ritkán jutnak is
el, sohasem a valóságot lakkozó, rózsás propagandát szolgáló, normális
tényeket diadalmas eredményként üdvözlő riportok. írásait inkább anekdotikus-rapszódikus szerkesztésű, s nem stílusában, hanem indítékai,
vérmérséklete szerint: líraian elkötelezett szociográfiának nevezhetnénk.
Nos, ki mellett kötelezte el magát Moldova, kinek az érdekeit képviseli
írásaiban, milyen emberi megértés, társadalmi szenvedély – s esetleg kritikai szándék is – húzódik meg nála a riportok pittoreszk képei mögött?
Egyszer vagy kétszer talán csak az elhamarkodottan ítélő proletárindulat;
majdnem mindig: a társadalmi igazságérzés, a falusi és városi szegénység
védelme, a korlátoltság gyűlölete, az emberi helytállás, ravasz életösztön
tisztelete. Lázítás nélkül, politikai jelszavak nélkül, harmadik személyben
és reálisan is: protestáló könyv Moldova riport-gyűjteménye. „Az emberek szívesen beszélnek bajaikról”, – írja idézett fülszövegében; s ha akarjuk, a Rongy és Arany tetemes részében csendes, józan, kicsit beletörődő
vagy olykor a „bajokról” már-már önérzetesen valló panaszkönyv is lehetne. Moldova túlságosan is örül minden anyagi gyarapodásnak, az
egyén és a köz szerény gazdagodásának, a szociális juttatásoknak, a munka számban is kifejezhető eredményeinek, hogy ne vesse meg a békésebb
jövőt ígérő statisztikákat. De tudja azt is, hogy „inkább a keresetről kellene írni, az emberek ezt mindig szívesen olvassák”, s végül, ha egy-egy
számadatot följegyez, ez rendre munkaegységre, fizetésre, prémiumra,
mellékes jövedelemre vonatkozik. Kicsinyes, rövidlátó rögeszme lenne
nála a megélhetés anyagi alapjainak faggatása? Aligha van így, hiszen
Moldova könyvéből – káröröm vagy elfogultság nélkül – az derül ki,
hogy a hatvanas évek Magyarországa szegény ország, s lakói annál szegényebbek, munkában elnyűttek, mennél inkább rájuk illik a munkásvagy paraszt-jelző. Konzervgyári emlékeiről például így szól az író: „Ötven-hatvan éves egészséges rakodómunkást egyetlenegyet sem láttam a
gyárban. Néha a tus alatt megfigyeltem az öregeket: izomzatúk összevissza szakadt, forgóik elmerevültek, valamelyik kezükről vagy lábukról
okvetlenül hiányzott egy ujj. De nemcsak az öregek teste ment tönkre.
Aki öt-hat évig pincézett, vagy lépcsőn felfele terhet hordott, annak már
fiatalon is visszeres lett a lába.” Komlón ezt jegyzi fel: „A munka könynyebb, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, de öreg bányász az most is ritka
madár, a nyugdíjhatár is alacsonyabb, mint más szakmában, a harminc
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éven aluliak aránya 50 %. A szén szállítását gépesítették, de fejtőgép csak
egy van az egész bányában: egy nyugatnémet Loebe, az viszont csak
meghatározott szögben dőlő szénfalakkal boldogul, többnyire áll. A jövesztés nem változott semmit. Akkora bemélyedésekben, melyekben egy
templomi szent szobra ha elfér, ketten-hárman dolgoznak egymás hóna
alatt, lába között átbújva, dörgő fejtőkalapács javítja a hallást, sok helyütt
térdig áll a víz.” Miskolcon kiderül, hogy a zálogház legszorgalmasabb
látogatói a „proletárok": „A vezető véleménye szerint Miskolcé az ország
legproletárabb jellegű vidéki zálogháza. Becslése szerint az ügyfelek a
következő arányban oszlanak meg: 60 százalék fizikai ipari munkás, 30
százalék egyéb alkalmazott, 5 százalék úgynevezett kétes elem, 5 százalék deklasszált, akik között néhány régi arisztokrata is akad, például az
öreg R. báró. A zálogház proletár jellegét mutatja az is, hogy más vidéki
zálogházakkal összehasonlítva itt aránytalanul több a bátyus holmi: ágynemű, abrosz, ruha stb. A zálogház raktárát először úgy konstruálták meg,
hogy nagy ékszer és kis ingó részt építettek. Át kellett alakítani. Hír szerint hamarosan felállítják Miskolc város második zálogházát a Diósgyőri
Vasgyárban.” Az utolsó – elkeserítő – idézetben a Komló-környéki
Sportüdülő lakója, egy nyugdíjas öregasszony beszél: „Hogy keletkezett
ez a telep? 53-ban építették munkaszolgálatos honvédek számára, tudja, a
kulákgyerekeknek (...). Állítólag egy ilyen szobában tízen laktak volna.
Aztán jött az új politika, nem tudtak mit kezdeni a házakkal, 58-ig üresen
állt, aztán kineveztek minket kulákoknak. Én Győrből jöttem le a tröszthöz, dolgoztam mint takarítónő, gépkezelő, öltözőőr, felvonulási épületről
felvonulási épületre költöztem, mikor nyugdíjaztak, elhozták ide a bútoromat, azt mondták, négy hónapra adják, amíg felépülnek az új házak
Kökönyösön, azóta több mint hat év telt el, és az én házam még mindig
épül. Télen kellene látni ezeket a házakat, fölöttük a hegyoldalban elolvad
a hó, a víz keresztülrohan a padlózat alatt, néha az ablakon ömlik be, és
meg is fagy. Nyáron csak az egerek jönnek be a rétről – hiába gipszelek
be minden rést – meg a tücskök, azok a nagy kabócák.”
A fizikai dolgozók életéből vett példákat tovább szaporíthatnánk a
Rongy és Arany lapjairól; s idézhetnénk a Moldova-riportok másik „tiltakozó” témáját: az egykori kitelepítések, jogtalan meghurcolások, öncsonkító, sztálinista gyanúperek, a társadalmi felelőtlenség, a hozzánemértés,
a magasabb politikai célokra hivatkozó herdálás elítélését. Hogy könyvének összképé mégsem a kétségbeesés, azt Moldova vitalizmusának, az
emberi leleményességbe, makacs javító-szándékba vetett bizalmának köszönhetni. Ha a fizikai dolgozók széles rétegei nem valami fényesen élnek
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is, Moldova minden alkalommal elégedetten jegyzi fel a hatalom segítségére nem váró életkedvet, s jóérzéssel dicséri a „célszerű szegény embereket”, akik az adott gazdasági-társadalmi körülmények között is valahogy igyekeznek boldogulni; s ugyanígy reménységgel szemléli az elfogultság, a bürokrácia sorompójának újra meg újra nekiszegülő szakértelmet, tehetséget, virtusos munkakedvet, naiv de tiszta lobogást, „alulról
jövő” s ábrándosán megfogalmazva is gyakorlatias kezdeményezést.
Ám a Rongy és Arany még egy szempontból – s most közvetlenebbül
irodalmi szinten – optimista könyv. Elég egyetlen Moldova-riportot elolvasni, hogy valamennyinek legfőbb ismérvére: szabálytalanságára ráébredjünk. Moldovát, a riportert is, az író kíváncsisága hajtja, s nem a kijelölt témakör, hanem az ember érdekli őt. Soha nem elégedettebb, mint
akkor, ha valamelyik riportalanya eltér a témától. Akkor kezd a legizgatottabban jegyezni, ha a meginterjúvolt személy egy-egy „mesélek én
magának egy mániás emberről”, „no, maga még olyat nem is látott”, „a
legjobb esetem az volt”, „jaj, a legjobbat nem is mondom” fordulattal
további s most már önálló életet kezdő történetbe vág bele. A Moldovariport így betétről betétre kanyarog; az újságíró eredeti témáját elhagyva
újabb és újabb furcsa vagy érdekes emberek, különcök és szerény hősök,
jellemek és sorsok felfedezésére indul. A Rongy és Arany alig százötven
oldalán valóságos jókais képcsarnokban kísérjük végig az írót. Találkozunk itt bekötőutakról és Tisza-hajózásról álmodozó, vendégeinek piros
almát osztogató tolnai pappal; karilon élő és a barbitum-származékokról
hozzáértően nyilatkozó pufajkás parasztemberrel; szakszervezeti bizalmivá lett horthysta tiszttel; Aquinói Szent Tamást olvasó kilencgyermekes
biztosítási matematikussal; postagalambjaival olaszul levelező gépjavító
technikussal; filozófiai és költői kérdéseket színes grafikonra vezető, Karácsony Sándor-tanítvány falusi doktorral; meg a nagy fizikai erő, a férfias tombolás megannyi egyszerű példájával. Akad közöttük valóban hóbortos vagy kissé ellenszenves is, portréjuk megrajzolójának mégis tetszenek: magányosan is emberségre és többre vágyók, gyerekesen is céltudatosak, makacsok, szívósak, romantikusak: igazi Moldova-hősök, sokszor igazibbak, mint a képzelet szülöttei. Moldova színesség és változatosság igényét, romantikáját időnként megelégelheti hűséges olvasója is,
annyit azonban el kell ismernie: ez az egyéniség-kultusz az író helyzetében – és adottságait, alkatát is figyelembe véve – a humanizmus, az emberségesség, az élet-igenlés biztosítéka is. A Rongy és Arany szerzője
nem riport-témát dolgoz fel, embereket fest; nem ideológiához keres támaszt vagy ellenérvet, az elméletnél sokkal gazdagabb életet mutat fel.
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Ahogy maga mondja az első, még 1956-ban született tudósítása végén:
„Ennyit akartam írni az árvízről, arról a pár napról, amíg lent voltam.
Nem riportot és nem is novellát, csak hat embert akartam lerajzolni, hat
lámpát a víz fölött.”
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SZENTE IMRE
Magyar versek svédül 517
Sex Ungerska Poeter, Bonniers, Stockholm 1968, 144 lap.
Thinsz Géza, alig pár évvel a Csatlós Jánossal közösen szerkesztett novellagyűjtemény után, új könyvet tett le a svéd olvasó asztalára. Könyvét az
apostoli buzgalmú Gara László emlékének ajánlja, akinek példáját követve s módszerét magáévá téve, íme, elérte, hogy egy darab magyar líra
erővel és szépséggel zendül meg egy északi nyelven, valóban termékeny
és a jövőben tovább építhető kapcsolatba léphet Európának ezekkel a nehezen megközelíthető végeivel.
Ez a könyv nemcsak a magyar líra nyeresége, méltán annak számíthatják a svéd költők és versolvasók is, akiknek új, eddig ismeretlen emberi s
művészi tájakat, színeket tesz hozzáférhetővé. Magyar szemmel természetesen meg sem ítélhetjük, mi mindent találnak majd a svéd olvasók újnak,
érdekesnek, izgalmasnak ebben a könyvben. Erről beszél az Utószó írója,
Jan Stolpe is, sajnálva, hogy nem már korábban köthettek ismeretséget a
svédek „a magyar nyelvterület gazdag és életerős költői hagyományaival”, majd így folytatja: „Gazdag tartalmú könyv ez, olvasása új felfedezések egész sorát teszi lehetővé, mint mikor valaki előtt hirtelen kirajzolódik egy táj, amelynek körvonalait azelőtt nem tudta kivenni.”
Mihez is hasonlítsam ezt a könyvet? Szerkezete – hat költő mintegy
130 lapon egymás után lép fel, válogatva költői terméséből s átadva a szót
a következőnek – a költői estek hangulatát idézi, olyan bemutatkozás-féle.
Van valami küldöttség-jellege is: a svéd lírikusok vendégül látják a magyar líra képviselőit. Közismert a svédek vonzódása az érintkezésnek ehhez a formájához, amely éppen a keretek kötöttségével nyújt lehetőséget a
közelebbi ismeretséget, esetleg barátságot megelőző tájékozódáshoz. A
küldöttség persze már csak olyan, hogy abból bizony sokan kimaradnak,
dehát csak a magyar szem – jól tudom, a találkozás rendezőjéé is – keresi,
fájlalja az otthonmaradottakat. No, reméljük, „kijöhetnek” még ők is.
A kötet azonban több, mint amire szerkezetéből következtethetünk:
mihelyt olvasni kezdjük, elfelejtjük küldöttség-jellegét s egyre inkább úgy
érezzük, hogy hangverseny élvezői vagyunk. Mert hisz' nemcsak hat költő
dalol itt, hanem tizennyolc, s ama hat valójában „csak” a zeneművek
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Megjelent az Új Látóhatár 1968. évfolyam 2. számában.
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szerzője, az est igazi szereplői a svéd költő-fordítok, számszerint tizenketten, köztük egy magyar, aki lám svédnek is költő.
Szólhatnék most a svéd és a magyar műfordítói hagyományok különbözőségéről, arról, hogyan idegenkedik a svéd költők jó része mindenféle
műfordítástól, mennyire lelkiismeretesek, mondhatnánk aggályoskodók,
ha mégis elvállalnak ilyet, hogy idegenkednek a rímtől és a kötött formától... – Megvallom, erről rosszmájúságom az alkoholhoz való hasonló
svéd viszonyulást juttatja eszembe, nem hiszem ugyanis, hogy az egyik
tabunak több értelmes alapja van, mint a másiknak, szóval például, hogy a
rím a svédben ódonná teszi a verset. Jobb cáfolat nem is kell, mint a kötet
gyönyörű rímes és kötöttformájú darabjai. Szólhatnék továbbá a műhelymunkáról, amelyben nekem is részem volt, nemcsak nyersfordítások, hanem közös verselemzések formájában is a kötet két fordítójával. Azonban
mindezekről Thinsz Géza többet s okosabbat tud mondani, s mondott is
már eleget. Hagyom tehát a próbákat s inkább magáról a hangversenyről
beszélek.
Legteljesebben és legismerősebben József Attila zeng a svéd hangszereken. Ez persze azért is van így, mert szép, jól ismert verseit fedezzük fel
örömmel, s olvasás közben a svéd szöveg mögé odahalljuk a magyar sorokat is: Klárisok a nyakadon / békafejek a tavon / bárányganéj / bárányganéj a havon ... – Parlor av glas kring din hals ... – A belső rím kárpótol
a sorvégek rímtelenségéért, de hisz' ezek is felbukkannak később, nem
tisztán ugyan, csak mintegy sejtetőn, célzásképpen. S a vers szép, bármily
hihetetlen. (Bo Setterlind)
E ciklus ékessége s két tartó pillére kétségtelenül a Születésnapomra és
a Medvetánc, Erik Lindegren remeklései. Páratlanul ötletes a „tanítani”
megoldása a kétértelmű „under-visa” („tanítani” és „csodát produkálni")
kifejezéssel, s vita nélkül, azonnal elfogadjuk azt a teljesen szabad, de
egyenértékűen szellemes fordulatot is, amellyel behelyettesíti a „mér a
markosnak marókkal / Ha nem azzal körömmel / a körmösnek örömmel”
játékos-harapós medvebrummogását.
Tanulságos a költő-verseny: ki milyen verset ír svédül a Reménytelenül
alapján? A négy résztvevő közül én Johannes Edfeldtnek adnám a pálmát:
neki sikerült legszebben a vers „lelke”: Ezüstös fejszesuhanás / játszik a
nyárfa levelén.
Helyszűke miatt nem említhetek meg mindent, ami tetszett, ami meg
nem tetszett, abban, érzem, nagyon óvatosnak kell lennem, mert bizony
nem vagyok biztos az ítéletemben s abban, mi szép, mi nem szép a svéd
fülnek. Az Ódát például nem nagyon szeretem svéd köntösében, nem
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annyira a rímeket hiányolom, mint inkább a belső lüktetést, a zavart szív
szabálytalan lökéseit, a szkizofrén lélek emelkedését-zuhanását a vers
hangképéből.
Annál jobban sikerült Artúr Lundkvistnak Illyés Egy mondata. Pedig
ebben talán kevésbé hű, mint az Ódában, de úgy látszik, éppen ez a függetlenedés a jó megoldás első feltétele. Minden sorban kétszer robban a
hangsúly: pompás, hogy ez éppúgy lehetséges a svédben, mint a magyarban, éppen ez ugyanis mindkét nyelvben ennek a harckocsi-dübörgésű
versnek a motorja. A többi egyezés vagy nemegyezés eltörpül e lényeg
mellett. Így a rímek hiánya is Lundkvistnál, bármily ostorcsapásszerűek is
Illyés rímei. Illyés másik „nagy versében”, a Bartókban izzó nemes pátoszt is sikeresen mentette át Lundkvist. A Levegőt viszont (József Attila)
megint csak próza fordításnak hat.
Illyés két tipikus profilja: a nemzet költőjéé és az elmúlással békétlenkedőé szépen kidomborodik a válogatásból. Jan Stolpe is elégedett: tudja,
hol keresse az illyési tájakat. A magyar olvasó azonban szívesen kicserélne pár korai, nem is nagyon jellegzetes, nem is nagyon ismert verset
(Szétvert sereg, Fölkél a szél, Anna) az érettebb alkotások közül néhánynyal, vagy ha már fejlődést akarunk szemléltetni, akkor a „népi mozgalom” Illyésének ismert verseivel. De ne akarjuk mi előírni az idegeneknek, hogy mit szeressenek; a svédek különben ebben a franciák nyomán
mentek: átvették Gara Antológiájának ezeket a darabjait.
Nagyon szép a Csillag ha lángol Lasse Söderberg csiszolt, kristálytisztaságú s egyszerűségű tolmácsolásában, továbbá az Alvó asszony (Bo
Setterlind).
„Brann upp böckerna, Caliban!” – Égesd el a könyveket, Kalibán! –
Szabó Lőrinc kultúra- és önpusztító szenvedélye, a Gondolatok a könyvtárban arkangyali ódájának ez a luciferi változata, lávaként torlódik,
bugyborékol Ingemar Leckius rokon tolla alól. Ilyen szép szabadverseket
lehet svédül írni, az ember már-már osztja a svédek viszolygását a kötött
formáktól. S valóban: a Shakespeare-fordító s szonettek százait ötvöző
Szabó Lőrinc svédül a szabadversekben kap hitelesebb arcképet (Mérget,
revolvert! – Leckius, Negyedóra Isten és a Hivatal között – Thinsz, Ébredés – Tomas Tranströmer, Tenger – Bo Setterlind.) Bo Setterlind remeklése a Semmiért egészen puskini rímjátékának és szörnyetegivé betegült
Szabó Lőrinc-i megbántottságnak s önzésnek egyidejű visszaadásával (–
kérdés, mit szólnak ehhez az emancipált svéd hölgyek?), valamint a 26.
év ciklus szonettjeiből mutatóba közölt kifogástalan svéd szonettek (köztük a tartalomjegyzékből sajnálatosan kimaradt Játszani, Tomas
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Tranströmer szép fordítása) talán túlságosan is a formának foglalják le
figyelmünket.
Weöres Sándort A megölt Orpheus vezeti be Thinsz fordításában.
„Sorgetrumman dunkar och jag utför min dans” – a gyászdobok vontatott
ütemére a saját halotti táncát lejtő Orpheus, a megölt Megváltó makacsul
ismételgetett kérdései a megváltottan is megváltatlanokhoz s végül ajándékozó, nagylelkű feloldódása a megtermékenyített völgyek örök virágzásában – szép ez a nyitány. A válogatás egyebekben is szerencsés, a
Sivedenborg in memóriám felvételét északi vonatkozása magyarázza, a
Barbár dal-ét és az egysorosokét nyilván a szerkesztő tapasztalata, menynyire visszhangra találnak a svéd értelmiségnél a szellem könnyed játékai,
a bizarr nyelvi ötletek. Weöres kozmikus kereszténysége a Zsoltárban, a
prófétákból s az Énekek énekéből bontakozó képvilága s gondolatritmusa
a Suttogás a sötétben, látomásos természetszemlélete a Felhőkben mutatkozik be. Az ember elgondolkodhat a szemelvényeket lezáró Reménytelenség könyvén: hogyan fér meg ekkora pesszimizmus ennek az egyetemes vallásossága alapján oly szilárd optimizmusú költőnek világában?
Vagy csak akkor gyűl ki majd az igazi remény, ha az utolsó fény is kihunyt a világon s az ember tudatába kitörölhetetlenül belevésődött a „nincsen remény”?
Weöres bemutatásában az oroszlánrész Thinsz Gézáé s Reidmuar
Ekneré, akinek egyebek közt az egyik legszebb Szabó Lőrinc-fordítást is
köszönhetjük (Mozart hallgatása közben).
No meg, persze, Juhász Ferenc versének (A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából) svéd változatát. Juhász ezzel az egyetlen
verssel szerepel, de nem jár rosszul. Témáit ugyan csak fogyatékosán,
jellegzetes stílusát, képeit, nyelvi leleményeit azonban gazdag példatárral
szemlélteti ez az egy vers is. A vers mitológiáját közvetlen szálak kötik
Bartók Cantata profanájához, kár, hogy erre nem utal az Utószó írója.
Juhász szinte szószerint ismétli a bartóki balladaszöveg fiúszarvasainak
fenyegetését: mit tesznek ők apjukkal, ha megkísérelné erővel hazavinni
őket zord, de szabad rengetegeikből. Ezt a fenyegetést ezúttal a fiát hívogató anya hallja: „Ha én visszamennék / szarvamra vennélek, / szarvhegyről szarv-hegyre / dobálnám a tested...” Mert „nem ihatok én már
virágos pohárból, / csak tiszta forrásból, csak tiszta forrásból.” Juhász
ebben a versében merészen alkalmazza a Cantata profana mágikus, a balladai homályt kereső metamorfózisát a maga sorsára, az egyedire, veszélyesen közelítve a hétköznapihoz, szinte az „ideológiához” – nem minden
károsodása nélkül a vers szimbólum-világának. A „tiszta forrásáról pél1610

dául kiderül, hogy az bizony a nem éppen tiszta vizű nagyváros, az
agyoniparosított világ sematikus ígéret-földje. Ez tartja fogva a szarvasfiút, aki majd csak meghalni megy haza a falu anya-ölébe.
De hisz' úgyse fontos Juhásznál az eszmei mondanivaló, nem is igen
érünk rá figyelemmel kísérni, úgy leköt a részletek dús tenyészetével, a
csak mikroszkópszemmel érzékelhető csodákkal, jelzői érzékletességével
s azzal a minden élőt és élettelent átfogó ősi szeretettel, amelyet talán
csak a minden dolgok Teremtője érezhet a teremtett világ iránt. „A fiú ezt
meghallotta / fejét hirtelen fölkapta, / szimatolt tág orrvedrekkel, / lüktető
lebernyegekkel, / fülelt erezett fülekkel, / ... / s érzeti ekkor riadalmat: /
meglátta farán a gyapjút, / osztott patáit meglátta, / gyopár csülkeit csudálta, / s ahol liliom világít, / szőrerszényű bak-almáit.” – Lehet ezt más
nyelven is mondani, mint magyarul? Az ember önkéntelenül a Kalevalára
gondol, nem utolsósorban a Björn Collinder-fordította gyönyörű svéd
Kalevalára. A tiszta Kalevala-ritmus Ekner tolmácsolásában búvópatakká
változik, mely csak itt-ott csillantja meg erét a sűrű nyelvi bozótban. Hanem maga a bozót igazi juhászi, hála a pompás, merész szóösszetételeknek, melyeket a svéd nyelv éppúgy megenged, mint a magyar.
Juhászt így egyetlen verse is karakterisztikusan ábrázolhatja, Nagy
László arcképe azonban hat szemelvény ellenére is elmosódott marad.
No, de őt egész kötete (Arccal a tengernek) alapján is nehéz jellemezni,
annyira ellentéte ő a „szeretném magam megmutatni” Adyjának. A szerkesztő, úgy látszik, éppen ezért vett be kettőt is olyan verset, melyek fogódzót nyújtanak az idegen olvasónak: Bartók és a ragadozó című
szabadversét (Thinsz és Tranströmer fordításában), továbbá Az örök hiány
köszörűjén címűt, melyet József Attila ötvenedik születésnapjára írt „a
halálba fekvő konok önkéntesének ez a „borzas kölyke”. Bo Setterlind
fordítása formához, tartalomhoz egyaránt hű. Ugyanő mutatja be anyanyelvén az Irtsák ki a délibábot című betlehemező-ritmusú, de Ady-i indulatú verset; már a cím is Adyt idézi, de méginkább az apró haza új
megszólítása: „napkeleti betoncsárda”, méltó utódja „a magyar ugarénak,
a „lelkek temetőjé”-nek, a „malomalja-fokos”-nak.
Szép a Szeretők című kis műremek fordítása is, hálásak lehetünk
Setterlindnek az eredeti ritmus és szótagszám átmentéséért: Halántékuknál óra: fémvirág, / ketyegve hullik mérges harmata. / Csillaghullásos
most az éjszaka, / az ég suhog, mint óriási ág.
A Ki viszi át a szerelmet? első sorainak szellemes rímjátékát Thinsz
több helyen is méltatja, így pl. az Előszóban is. Nem nagyon tetszik azonban, hogy az utolsó sorban „vӓr kärlek” (szerelmünket) áll, az eredeti „a
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szerelmet” helyett. A gondolat így veszít egyetemességéből, a szerelemből egy aktuális, meghatározott szerelem lesz.
A Werner Aspenström-fordította Születésnapra viszont teljes egészében mássá válik egyetlen szó miatt, mely egy félreértést szentesít: Nu
darrar du, en manniska som vi. (Aláhúzás tőlem; Most reszketsz emberként, mint mi.) Az eredetiben: „ember vagy végre, de élsz dideregve”. A
fordítás így valaki másnak arcképévé teszi a verset, mely pedig eredetileg
önarckép, igazi düreri („férfi virággal"): „... kezedben a rózsa lefejezve, /
tövises szára az, amit szorítasz.” – Hogy a költő itt önmagáról, önmagához beszél, azt az is bizonyítja, hogy az egész ciklusnak ezt a címet adta:
Kezedben a rózsa lefejezve, s hogy mindjárt az idézett után következő,
hasonló hangulatú „Tündér arcokkal dőzsölő” című versben is önmagához szól második személyben.
A „Jöttem a Ganges partjairól” Karinthy-rajzolta metamorfózisai persze minden műfordításban, még a leggondosabban is kísértenek, ha egyetlen átültetés nem engedi is őket teljes pompájukban kibontakozni. Hála a
gondosan készített és még gondosabban ellenőrzött nyersfordításoknak,
valamint a fáradságos, félreértés-eloszlató közös elemzéseknek, a fönt
említetten kívül nem találtam zavaró tévedést. Némely értelmezésen persze lehetne vitatkozni, főleg olyan esetekben, amikor az eredeti maga is
homályos és több értelmezést is megenged. Az ilyen homályosságot a
fordításban is meghagyni úgyszólván lehetetlen: a fordítónak állást kell
foglalnia s egyértelművé tennie a kétértelműt. Éppen itt jutunk el a műfordítás határaihoz, alig-alig legyőzhető korlátaihoz. A modern lírának
ugyanis immár lényeges vonásává lett a többértelműség, a „tartalom” lebegése az anyanyelv szavainak, szerkezetének tűhegyein, melyekről erre
is, arra is dönthető, anélkül, hogy egyensúlyát vesztené. Mit tehet a műfordító egyebet, mint hogy leveszi és talpraállítja a gondolatot? Csak hát
ennél rosszabbat nem is tehetne. Alighanem bele kell nyugodnunk ezért
éppen a legszebb, legmodernebb magyar versek – de általában minden
másnyelvű modem költészetnek is – lefordíthatatlanságába.
Sajtóhibát alig találtam, megemlítem mégis, hogy a 119. lap 11. sorában ríktigt (valóságosan) helyett rikligt (bőven, gazdagon) olvasandó,
továbbá a 114. lapon a 23. sor után Juhász költeményéből kimaradt négy
sor.
A legmelegebb elismeréssel kell végül szólni a kötet finom külalakjáról, ízléses kötéséről és címfeliratáról, mely így külső megjelenésével is
méltó helyet biztosít a magyar líra első fecskéjének (a Svalans Lyrikklub
madara a „svala”, magyarul a fecske) a svéd otthonokban. Köszönet illeti
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a Bonniers kiadót azért is, hogy ebbe az igényes sorozatába vette fel a hat
magyar költőt.
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ZSIGMOND ENDRE
Félresikerült vállalkozás 518
Ungarn erzahlt, Herausgegeben von Iván Nagel, Fischer Bilcherei, Frankfurt am Main 1967, 160 lap.
„Tacitus írja, hogy Germánia Pannóniával határos. Ez ma talán még inkább való, mint bármikor” – több mint harminc éve írta ezeket a sorokat
Kosztolányi Dezső, de azt hiszem, ma is változatlanul közzétehetné. A
„szellemi Germánia”, vagyis a német nyelvterület ma is határos Magyarországgal és ezt a földrajzi tényt, ma még jelentősebbé teszi az a körülmény, hogy a német nyelvű Ausztria az egyetlen demokratikus szomszédunk, az egyetlen szomszédos ország, ahol George Orwell és Mao, Andrej Szinjávszkij és Mihail Solohov, Lukács György és Bibó István művei
egyaránt szabadon megvásárolhatók a könyvkereskedésekben, a pályaudvarok újságbódéjában egymás mellett fekszik a Népszabadság és a New
York Times, a Pravda és a Monde. Magyarországról Bécsben vagy Németországon át találunk csatlakozást Nyugat-Európa felé – a vasúti menetrendnek ezen a köznapi, prózai megállapításán talán érdemes egy percre elgondolkozni.
A századforduló körül a skandináv írók – Ibsen, Knut Hamsun, August
Strindberg – elsősorban német fordítások segítségével kerültek be a világirodalom áramába, és napjainkban, szinte a szemünk előtt, az új lengyel
irodalom elé leginkább német fordítók építenek hidat Nyugat felé. Gondolom, nekünk is érdemes lenne a német nyelvterületet tüzetesen figyelemmel tartani, hiszen itt következhet el először az az idő, amikor a magyar író és műve nemcsak egyszeri érdekesség, ritka „fűszer” a nyugati
olvasó kezében vagy könyvespolcán. Úgy látszik, ezt a lehetőséget a pesti
hivatalos körök is kezdik figyelembe venni: az idegennyelvű kiadó, a
Corvina 1966-ban például kooperációs könyvkiadó tervében angolul 15,
oroszul 20, német nyelven viszont 55 könyvet adott ki, holott ennek a
kiadónak vezetőit aligha szorítja politikai vagy más elfogultság ebbe az
irányba.
Mindezt figyelembe véve mindenképpen jelentős eseménynek kell
mondanunk a kitűnő frankfurti Fischer kiadó magyar novellaantológiájának megjelenését. Nagel Iván gondozásában, Szenessy Márió
előszavával, 160 lapnyi terjedelemben jelent meg ez a gyűjtemény egy
518
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népszerű és színvonalas világirodalmi novella-sorozatban. A Fischer cég
– Kafka, Thomas Mann es más jeles írók kiadó-felfedezője, a szokott ízléses külsővel, olcsó áron hozta forgalomba magyar novellagyűjteményét. Huszonöt cigaretta árából a német olvasó szinte minden
utcasarkon megvásárolhatja tizenkét magyar elbeszélő munkáját – ez
mindenképpen örvendetes esemény! Sajnos, a vállalkozás lehetőségeit a
kiadó nagyrészt elmulasztotta: a kötetet, melyet oly örömmel üdvözöltünk, szomorúan tesszük le kezünkből. Megkíséreljük ezt az elmarasztaló
ítéletet pontról-pontra megindokolni.
A tizenkét oldalnyi bevezető írója, Szenessy Márió, teljesen
rapszódikus képet fest az utóbbi húsz év magyar irodalmáról – vagy
mondjuk inkább: az irodalmi élet egyes jelenségeiről. Szenessy Márió a
Nyugat-Berlinben élő fiatal irodalomtudós, legutóbb egy kiváló regénnyel
jelentkezett a német könyvpiacon, újra bebizonyítva, hogy a német nyelv
szuverén mestere és az újabb német és magyar irodalom elmélyült ismerője. Mindez kiválóan alkalmassá tenné, hogy irodalmunk tolmácsa és
bemutatója legyen a német közönség felé – azonban ezek a csapongó
jegyzetek a novella-antológia előtt, szinte semmit sem mutatnak írói és
tudósi erényeiből. A szerző idézi – teljes egészében! – József Attila versét, a Thomas Mann üdvözlését, hosszan boncolja a Babits–József Attila
ellentét lélektani hátterét, és hogy miért nem kapott József Attila Baumgarten-dijat, majdnem oldalnyi terjedelemben elemzi Lengyel Balázs húsz
évvel ezelőtt az Újholdban megjelent tanulmányát az új magyar líráról,
megemlékezik Kassák Lajos, Weöres Sándor és Fodor József költészetéről, Túróczh Trostler József tanulmányairól, Járdányi Pál zenéjéről – még
hosszan sorolhatnék az írók és költők neveit, akiknek munkája mind nem
szerepel a kötetben –, már csak azért sem, mert többnyire nem is elbeszélők. A kötet novellistáit viszont csak mintegy futtában, egy mellékmondatban – vagy egyáltalában nem említi az előszó. Ember legyen a talpán
az a német olvasó, aki ebből a bevezetésből akárcsak homályos képet is
tud alkotni magának a magyar novelláról! A szerző egy lábjegyzettel zárja előszavát: „Ezek a jegyzetek nem tartanak igényt a tárgyilagosságra,
mégkevésbé a teljességre a nevek felsorolásában.” Ezzel a meglepő, szinte megdöbbentően leleplező vallomással igazán nem szállhatunk vitába.
Sajnos, a kötet fordítóinak munkájáról sem szólhatunk több lelkesedéssel: Móricz Virág, Csurka István és Kamondy László elbeszéléseinek fordítása jól olvasható, de a nehezebb feladatokra – így például Gelléri Andor Endre és Tamási Áron költői erejű szövegére már nem futotta a fordítók leleményéből vagy gondosságából. Emeljünk ki mutatóba két monda1615

tot Tamási Áron elbeszélésének, a Rendes feltámadásnak első bekezdéséből: „A virágágyak kórusban éneklik a sokféle színt, s körül a kerítés mellett fehéren és lilán orgonáznak a fák. Fent pedig és kereken a háromszárnyú palota tetején a friss fényben piros szájjal dalolnak a hazajött fecskék,
olyanok éppen mint az apró kicsi papok, kik első miséjüket éneklik” –
eddig Tamási Áron szövege. A német változatban a virágágyak nem
éneklik kórusban a mindenféle színt, csak különböző színeket kevernek, a
körül orgonáié fákból orgonafák (!) lesznek és a „kereken... a friss fényben piros szájjal” részlet teljesen fordítás nélkül marad. Nem csoda, hogy
Tamási Áron áhítata együgyűnek, humora szinte sületlennek hat ebben a
fordításban! A fordító, Éva Haldimann a Neue Zürcher Zeitungban rendszeresen megjelenő munkáival többszörösen bebizonyította, hogy a magyar novellairodalom kitűnő ismerője és fordítója – annál sajnálatosabb,
hogy ezúttal a tőle megszokott színvonal alatt maradt. A kötet legsikerültebb fordítása Dr. F. Klein-Krautheim munkája (Illés Endre Kettős köre),
mely egyben az antológia legjobb darabja is, Déry Tibor A portugál király
kisasszony a mellett. Az utóbbi elbeszélés azonban már többször is megjelent németül, külön kötetben is – és talán okosabb lett volna a Németországban is igen népszerű Dérytől ezúttal egy másik, kevésbé ismert munkát bemutatni.
Semmi sem könnyebb, mint egy antológia válogatását bírálni; hiszen
mindig lehet írókat és műveket megnevezni, akik és amelyek kimaradtak
a kötetből. Azonban minden megértés mellett is nehéz felfedezni Nagel
Iván válogatásának elveit. A Nyugat nagy nemzedékét egyedül Nagy Lajos képviseli egy Egerek című, novellának alig nevezhető, rövid kávéházi
anekdotával, és Illés Endre, valamint Tamási Áron mellől is hiányoznak
nemzedékük más jeles írói. A mai fiatalok – Csurka István, Kamondy
László stb. és a középnemzedék – Sánta Ferenc, Szabó Magda, Galambos
Lajos – teljesebben van képviselve, bár itt is könnyű lenne hiányzó neveket említeni. Nekem leginkább a Németországban is ismert Mándy Iván
hiányzott. A felvidéki, erdélyi, vajdasági és nyugati magyar írókat a válogató teljesen mellőzi.
Végül említsük meg, hogy a kötetet záró jegyzetek részben pontatlanok Nagy Lajos önéletrajza mint regény szerepel stb. –, részben nehezen
áttekinthetők. A német szedők és korrektorok tovább folytatják hadjáratukat, hogy meggyőzzenek, magyar neveket idegen szövegben csak hibásan
lehet nyomtatni; így Szabó Magda neve a jegyzetekben: Szábó, az Ábel
írója pedig – a címlap kellős közepén! – Támasi. Ezek a kiáltó hibák, saj-
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nos, nem is annyira elcsúfítják, mint inkább találóan jellemzik ezt a félresikerült kötetet.
A kiadó rövid bevezető jegyzete szerint könyvének célja a „modern
magyar prózairodalom bemutatása általában”. Ez a jelentős és szép munka egy sokkal gondosabban fordított, válogatott és lényegesen
kcrültekintőbben gondozott újabb kiadványra vár.
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MARTON LÁSZLÓ
Három erdélyi elbeszélő 519
Szilagyi István: Ezen a csillagon, Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest 1966,
190 lap. –
Telegdi Magda: Nyugtalan színek, Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest 1966,
206 lap. –
Varró Ilona: Szolgálat, Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest 1966, 150 lap.
Abból a távolságból, amely Párizst Kolozsvártól elválasztja, rendkívül
nehéz megítélni, hány nemzedék tólul a nagyok nyomában, hány tagja
van, milyen arcot öltenek. De már abból a néhány kötetből is, mely kezünkbe került, bizonyosnak látszik, hogy a Tamási, Nyirő, Dsida után
következők közelebb állanak valamiféle holdbéli táj, mint az erdélyi havasok topográfiájához.
Bizonyára akadnak, akik ezt a tényt dühödten, vagy sajnálkozva veszik
tudomásul és a mai harmincévesektől kérik számon a hetvenévesek világát. Mások talán ízlésük, vagy politikai véleményük hatására éppen annak
örülnek, hogy a régi Erdély mar az irodalomban is eltűnőben van.
Mindkét vélemény egyébként azonos tévhitén alapszik. írói művet nem
lehet kizárólag abból megítélni, milyen külvilágot mutat milyen aranyokban – és abból sem, hogy a szerző kire üt, kit választott tudatosan, vagy
tudatlanul mesterének. Tamási góbéi, Nyirő szénégetői bizonyára ma is
ott tanyáznak még a legelőkön, havasi erdőkben, de az új erdélyi elbeszélők a kolozsvári kórház, vagy a marosvásárhelyi gimnázium falai között
érzik otthonosabban magukat. Így nem csodálkozhatunk azon sem, ha írói
eszközeiket inkább Kosztolányi Dezsőtől kölcsönzik, ha novelláikban
több szó esik gépkocsimárkákról, mint zsindelyről, vagy kopjafáról.
Ha nem a ruha teszi az embert – mégkevésbé a couleur locale az írót.
Ezért felesleges és értelmetlen azt méregetni, kevésbé erdélyi-e a mostani
nemzedék, mint elődei, mennyi maradt az örökségből, hogyan sáfárkodik
vele. Akadhatnak azután olyan problémák is, melyeket a kívülálló csak
elképzelhet. Ilyen a kétnyelvűség: a második világháború után felnőtt
erdélyi magyarok az iskolában és azon kívül a román irodalommal es általa a latin világ kultúrájával ismerkedtek. Ki tudná megállapítani, melyik
íróra mi hatott – milyen a vonzás és taszítás aránya? Végül az erdélyi magyarság falvakban, kisvárosokban él: az írók szemhatárát sokszor ilyen
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horizont zárja le, ami természetes, de munkájukat állandóan befolyásoló
jelenség.
Szilágyi István Ezen a csillagon című kötetében a kiadó jelzése szerint
novellákat, elbeszéléseket, karcolatokat találunk, őszintén szólva nehéz
lenne eldönteni, melyik írás tartozik a novella s melyik az elbeszélés kategóriájába. A hosszúság-rövidség, melyet a múlt századi kritika ismérvként fogadott el, ma már nem jelent semmit. Karcolatnak valószínűleg a
kidolgozatlan, gyengébben sikerült novella minősül – ebből pedig bőven
akad Szilágyi írásai között.
Egyik novellájának címe Anekdota – ezzel jellemezhetnénk az egész
kötetét. A szóbanforgó anekdota öreg falusi tanítóról szól, akihez egy
vidám, korhely társaság gidasültre invitáltatja magát – s végül kiderül,
hogy a gida helyett anyját vágták le. Ne keressünk a történet mögött mélyebb szimbólumokat, ilyet Szilágyi István nem kínál. Az anekdota pontosan az marad, aminek jelzi: jelentéktelen és végső soron érdektelen történet. Anekdotává laposodik a történet akkor is, ha drámai ábrázolásra
alkalmas anyagot takar, mint a Parányi élet című karcolatban. Mostanában sokat emlegetett, igen jellemző esetet mesélnek el az újságírónak egy
öregasszonyról, akivel eltartási szerződést kötnek, de a magatehetetlen
lényt éheztetik. Szilágyi István tolla a riporterével azonosul: megáll az
elmondottak regisztrálásánál – ott, ahol az író számára az igazi lehetőség,
a munka kezdődnék.
Egyhangú, kiábrándító olvasmány az Ezen a csillagon. Egészén az
utolsó, A végállomáson leszállsz című elbeszélésig. Szilágyi itt hirtelen
témát és hangot vált. Vonat fut valahonnan valahová, vak öregasszonnyal,
aki leszállni készülődik. Az utasak félbehagyott, összefüggéstelen történetekbe kezdenek: az öregasszony valószínűleg azt akarja, hogy lesegítsék,
de a vonat halad, egyre messzebb, egyre bizonytalanabb úticél felé.
A novella világa természetesen nem egészen önálló: Dürrenmattól
Szirmai Károlyig számtalan idegen kéz nyomát felfedezhetjük rajta. Mégis ez az írás a kötet legfontosabb darabja, mert Szilágyi István kísérletet
tesz, hogy a felületi valóságtól megszabaduljon, a kínálkozó és ismert
tájkép helyett képzeletének színeivel fessen.
A modem próza, mondanunk sem kell, nem áll kizárólag magányérzésből, bizonytalan körvonalakból, kommunikációs lehetetlenségből, de
aki egyszer ennyit megfogott belőle, annak következő köteteiben bizonyára módja lesz felfedezését – mert az ilyen felfedezés minden esetben
egyéni – saját tehetségének természetéhez idomítania. Szilágyi István
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kötete sematikus újságíró munkájaként kezdődik, de útkereső, kísérletező
motívummal záródik. Ez pedig mindenképpen biztató fejlődés!
Telegdi Magda Nyugtalan színek című kötetében szinte csak szabályos
novellákat találunk. Ez a harmincéves kolozsvári írónő korán elsajátította
a mesterség szabályait. Könyvében ez a szabályosság, jólfésültség nyugtalanít leginkább. Előszeretettel választja elbeszélései hőséül az orvosokat, festőket, mérnököket: a kisvárosi értelmiséget.
Finálé című novellájában például minden helyére kerül. Máthé László
szívsebész csendesen, úriemberhez méltóan haldoklik. Csak az tölti el
némi bosszúsággal, hogy a fiatalok túlélik. Az ember jellemzését Telegdi
Magda elsősorban környezetének aprólékos, bár inkább az impresszionizmusra, mint az újregény tárgyszerűségére emlékeztető elemzésével
végzi.
Stílusa Kosztolányi Dezső világát idézi, bár lehetne Illés Endréé, Thurzó Gáboré is. Iskolának persze éppen olyan jó, mint a többi – feltéve, ha
Telegdi Magdának elég energiája van ahhoz, hogy idővel elrugaszkodjék
tőle. A kötet azonban olyan érzést kelt, hogy a stílusjegyeken túl Telegdi
Magda a szemléletét és az ambíciót is ettől az iskolától kölcsönözte.
Szántszándékkal leszűkítette, le-kisemberesített, túlontúl egyszerű ez a
világ.
A Bene Jenő szerencséje című elbeszélésben ismert témával foglalkozik: Slemilre ragyog a szerencse, de nem tud mit kezdeni vele. A tisztviselő nagy összeget nyer a lottón: arra költi, hogy ajándékot vásárol belőle
álmai hölgyének – akinek természetesen vörös haja van. Amikor randevúra kerül sor, nem mer hozzálépni és visszatér szürke-egér életébe, ahol jól
érzi magát.
Egyetlen novellában meri Telegdi Magda, vagyis inkább hőse, Győri
Éva elragadtatni magát. A Prémium nap arról szól, hogy egy fiatalaszszony csapot-papot maga mögött hagyva vonatra ül és ismeretlen tájra
utazik. Semmi érdemleges nem történik vele: nem rabolják el gonosz kalózok, nem csalja meg hites urát, csak tágranyitott szemmel körülnéz és
megállapítja, hogy ha az élet nem is szép, de ámulni lehet.
Telegdi Magda hősei általában boldogtalanok – akkor is, ha halkan teszik. Az asszony, mert férje hűtlen hozzá, a barát, mert tud valamit, amit
barátjának nem mondhat el, az anya, mert elvált és fiát az apának ígérték.
Ez a boldogtalanság, amint a példák igazolják, korántsem metafizikai,
nagyonis kézzelfogható okok táplálják. A novelláskötetnek mégis szomorkás tónust kölcsönöz.
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A bukaresti Irodalmi Kiadó – amely az erdélyi írókat megjelenteti –
felújította a Magyarországon elfelejtett gyakorlatot: a fiatalok kötetét idősebbek vezetik be. Telegdi Magda könyvéhez Marosi Péter írt előszót.
Megállapításai noha udvarias rokonszenvről tanúskodnak, a novellák bírálatával is felérnek. Ezt kéri Telegdi Magdától: „...ne engedjen a kismesterség kísértéseinek, elég kárt tett ez eddig is irodalmunkban. Ne elégedjék meg hát sokáig nyugtalan színeinek ügyes kikeverésével, hanem gondoljon mindig arra, hogy a kor művészetének az élén mindenütt és nálunk
is azok járnak, akik nyers szókimondassal, vagy jelképekhez folyamodva
vagy parabolákra építve legtöbbet tudjak mondani korunk emberségének...”
Marosi Péter a megmondhatója annak, hogy vajon ma Romániában,
éppen magyar írónak van-e lehetősége arra, hogy korunk élen haladó irodalmához felzárkózzék. Annyi bizonyos azonban, hogy az igény még
akkor is hasznos, ha emberfeletti erőfeszítést követel. Telegdi Magda korához képest túl szerényen kezdi pályáját s noha az előszó rokonszenvét
magunk is osztjuk, minden olyan megrázkódtatás, amely e kényelmes
egyszerűségből kivetheti, csak hasznára válhat.
Varró Ilona marosvásárhelyi tanárnő elbeszéléseiben az igény, a tartás
kevésbé irodalmi. Az ő szemhatára is az asszonyi problematikáig ér –
illetve ennek az asszonyi helyzettel: férjjel, gyerekkel, munkakörrel öszszefüggő vonásokig, önnön lényét – Telegdi Magdával ellentétben – áttétel nélkül fejezi ki, különösen a kötet második felében, ahol a nevén nevezett és tanulságokkal felruházott hősről áttér az egyes szám első személyre.
A kötet címadó novellájában, a Szolgálatban egy erdélyi magyar tanárnő munkanapját írja le. A beszámoló újságcikk is lehetne, de érezni
rajta, hogy közvetlenül kitűzött cél nélkül, csupán a rögzítés, a megőrzés
szándékával készült. S az a tény, hogy az apró bosszúságokkal, mosolyokkal, félelmekkel és diadalérzetekkel teli nap Szolnokon vagy Lyonban hasonló, nem von le semmit az írás szerény értékéből.
Ugyanezt mondhatnánk el az Andor, az arab című novelláról, amely a
Valéria telep marosvásárhelyi megfelelőjén játszódik. Varró Ilonát ezúttal
sem szociológusi, felfedező igény vezeti: nem leleplezni kíván – íme,
szocialista országban is akad nyomortanya, nem érdemes ezért Nyugatra
utazni – mégkevésbé felháborítani csendes soraival. Tanítványai után ered
és megtörténik az, amire az iskola falai közt sohasem kerülhetett volna
sor: a gyerek és az asszony emberközelbe kerül egymáshoz.
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A kötet utolsó írása, a Szervusz, Rebi! keletkezett utoljára, 1966-ban.
Szerény igényű írásként kezdődik, akár a többi. Anya levágja a gyerekek
kedvenc csirkéjét. Az elbeszélő-megfigyelő pupillája azonban tágabbra
nyílik, mint az eddigiekben. Élet és halál mezsgyéjén – még ha egy csirke
haláláról is van szó – komolyabbra fordul Varró Ilona hangja. Gyerek és
felnőtt világ szembesítése, részvét és szadizmus, a szükség kegyetlen
kényszere – mindez belefér és helyet talál a néhány oldalas elbeszélésben.
Vajon, idézzük-e ismét Marosi Péter sorait Telegdi Magda kötetének
elejéről? A tétet kell növelnünk ahhoz, hogy az írónő bátorságra kapjon,
magára találjon. Akármilyen valószínűnek tetszik is – nincs veszélyesebb
és hálátlanabb, mint irodalmi receptek osztogatása. A nagy orosz elbeszélőknek egy fűszál is elég volt, hogy a világmindenség tragédiáját belelássák, az utóromantika, vagy a verizmus átlagtermékeiben pedig élet-halál
se több, mint a fűszál.
Így én sem vállalhatom a kockázatot, hogy három novelláskötet alapján az erdélyi magyar szépprózáról mondjak ítéletet; még arra sem mernek vállalkozni, hogy e három nyilvánvalóan kezdő író haladásának irányát megjósoljam. A kötetekből mindennek ellenére kialakul valami
összkép: erről akadna végül néhány megjegyzésem.
Mindhárom kötetben sok szó esik férfiak és nők kapcsolatáról, szerelemről, házasságról – és mindháromból feltűnően hiányzik az erotika, az a
feszítőerő, amely a különböző nemű lények vonzását, taszítását oly erősen
meghatározza és a vázlatot a szenvedély erejével írássá tágíthatja. Varró
Ilona házasságai könyvtárban köttetnek, Telegdi Magda inkább a házasságok végét ábrázolja, Szilágyi István pedig főleg kamaszok és öregemberek lelkivilágát ecseteli.
Hasonlóképpen hiányzik az erdélyi írók környezetétől távolálló olvasónak néhány támpont, melynek segítségével tájékozódhat. A Marospart
vagy a kolozsvári Mátyás szobor említése ezt a szerepet nem töltheti be.
Szinte meglepetéssel vettük észre, hogy a novellák környezete színmagyar: román név, vagy Erdély határain túli környezet a legritkábban fordul elő. Messzire vezetne persze annak elemzése, hogy ebben a mikroklímában mi konzerválódik egészségesen s mi hiányzik a levegő összetételéből. Annyi bizonyos, hogy a magyar olvasók érdeklődése, befogadási
képessége az elmúlt évtizedekben kitágult: s az írók sem érzik kényelmesen magukat szűkebb pátriájukban.
Ez az igény előbb-utóbb hatni fog Erdélyben is. Az elzártság tudatának
– és tényének – megszűnése után a tájirodalom is átalakul, hogy egyszerűen irodalommá váljék.
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ZSIGMOND ENDRE
A rácegresi példa 520
Gyula Illyés: People of the Puszta, Corvina Press, Budapest 1967, 308
lap.
Harmincegy évvel megjelenése, huszonöt évvel francia, húsz évvel német
fordítása után elkészült Illyés Gyula remekének angol változata is. A
francia kiadókkal ellentétben a hagyományosan elzárkózó angol irodalom
eddig nem tárt éppen széles kaput az író elé: néhány folyóiratban – így az
Amerikában megjelenő East Europeban – elszórva kiadott költeményein
kívül csak két munkája jelent meg angolul: kísérőszövege egy balatoni
fénykép-gyűjteményhez (Reisman János: „Lake Balaton”, Text by Gyula
Illyés, Budapest, Corvina 1962) és „Kegyenc” című drámája („The
favourite” – New Hungarián Quarterly 1963/64.) így voltaképpen a
„People of the Puszta” a szerző beköszöntése angol nyelvterületre 521.
Nem lehet itt feladatom a könyv méltatása, vagy magyarországi hatásának elemzése – erre nem is igen mernék vállalkozni –, hiszen ez a mű
mióta vagy húsz évvel ezelőtt először kezembe került –, valósággal életrajzom része lett, és aligha tudnék róla tárgyilagosan, szenvtelenül értekezni. Nem hinném, hogy egyedül vagyok ebben a helyzetben: a harmincas évek derekán a sorjában megjelenő könyvek, a „Néma forradalom”, a
„Tardi helyzet”, a „Viharsarok” és mindnek élén a „Puszták népe”, az
egész faluvizsgáló irodalom 522 egy nemzedék, és – gondolom – nemcsak
egy nemzedék gondolkozásának adott gyökeresen új mintát, ráfordítva
figyelmét az akkori Magyarország legmélyebb sebére: a földnélküli parasztság, a pusztai cselédség kiszolgáltatott, sanyarú életére.
A könyv a budapesti idegennyelvű kiadónál, a Corvinánál jelent meg,
a londoni G. F. Cushing professzor nemcsak szabatos, az eredeti szelle520

Megjelent az Új Látóhatár 1968. évfolyam 3. számában.
A „Puszták Népe” a következő nyelveken jelent meg: franciául (1943), németül
(1946), szerbül (1948), lengyelül (1934), bolgárul (1954), csehül (1937), horvátul
(1961), románul (é. n.), valamint oroszul, ukránul és kínaiul.
522
Illyés Gyula írja egy tanulmányában, hogy a falukutató kifejezés nem eléggé pontos –
a falvakat nem kell kutatni, megvannak azok már régen! Helyesebb lenne, javasolja,
faluvizsgáló irodalomról beszélni: ebben a kifejezésben az orvosi-tudósi tárgyilagosság és a gyógyító szándék igénye egyaránt benne rejlik. A költőre igen jellemző, pontos nyelvi-logikai megfigyelésnek, illetve a belőle következő javaslatnak eddig nem
sok foganatja volt. Valóban túl késő lenne most elkezdeni következetesen faluvizsgálót írni és mondani falukutató helyett?
521
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méhez-irányához hűséges, hanem jól, „angolosan” is olvasható fordításában. Igaz, Illyés rejtett iróniájának egy-egy villanása időnként elveszik,
igaz, a régies, századok ízével – vagy szenvedésével – teli paraszti, helyesebben: pusztai nyelv egy-egy szava vagy fordulata néha kissé furcsán hat
angolul – de ha ezt kérnénk számon a fordítótól a lehetetlent követelnék.
Egészében Cushing professzor változata érdemes, kiváló teljesítmény,
talán évek óta a legjelesebb munka a maga területén.
Sajnos, a kiadó messze elmaradt fordítója teljesítményének szintjétől.
London igen messzire van Rácegrespusztától, és nemcsak kilométerekben
vagy mérföldekben számítva: a „Puszták népé”-t nem lett volna szabad
egy eligazító, okosan tájékoztató előszó nélkül letenni az angol olvasó
asztalára! Teljesen érthetetlen, hogy a pesti kiadó miért nem kérte fel a
fordítót ennek megírására, hiszen G. F. Cushing-nál alkalmasabb írót keresve sem lehetne találni erre a közvetítő feladatra. Útegyengető, tapintatosan tájékoztató szavak helyett itt egy hajmeresztő angolsággal összetákolt, primitív – szerencsére viszonylag rövid – utószót találunk, amely
amellett, hogy néhány eddig még sohasem hallott, vagy olvasott összetétellel és fordulattal gazdagítja a szegény angol nyelvet – többek között
arról tudósít, hogy Illyés Gyulát „elismerték mint nemzetközileg fontos
írót” és könyve „magyar diadal”. Az ilyen melldöngetés minden földön
és minden nyelven ízetlen, de Angliában, az understatement országában
kétszeresen is kínos és szomorúan nevetséges. Az azonos szellemben fogalmazott „fülszöveg” és a semmitmondó borító – attól tartok – szintén
nem sok olvasó figyelmét fordítja majd erre a kötetre. Igen szomorú, hogy
mindez, ha nem is az író nevében, de mindenképpen Illyés Gyula „számlájára” történik! Vegyük még ehhez, hogy a Corvina-kiadó nem rendelkezik említésreméltó hírverési lehetőségekkel, vagy terjesztői hálózattal
angol nyelvterületen. Vajon, hogyan jusson hozzá az angol olvasó ehhez a
könyvhöz, ha megjelenéséről nem értesül és a könyvesboltokban sem
kapható? !
A kéretlen tanács – ha méghozzá késő is – sohasem kedves, mégis leírom: talán okosabb lett volna néhány hónapot, vagy – szükség esetén –
évet várni, amíg a lelkiismeretes, és bizonyára nem könnyű munkával
készült kézirat, angol vagy amerikai kiadóra talál.
A hosszú várakozás is jobb lenne, mint látni, hogy egy remekmű értékes fordítása egy ügyetlen és magatehetetlen kiadó kezén kallódik. Kétségtelenül a kiadás formájának egyik következménye, hogy – ha nem
csalódom –, eddig csak egy angol irodalmi újság, a Times Literary
Supplement foglalkozott érdemben a „People of the Puszta”-val. A lap
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hagyományainak megfelelően név nélkül megjelent ismertetése érdekes
párhuzamot von George Orwell és Illyés Gyula munkássága között. Már a
címe is – „Down and out in Hungary”: „Nyomorogva Magyarországon” –
erre a párhuzamra utal; Orwell egy önéletrajzi munkájának címe: „Down
and out in Paris and London”, vagyis: „Nyomorogva Párizsban és Londonban”. A két írót valóban rokonítja a feltétlen igazságkeresés bátorsága
és az, hogy mindkettő egy „elsüllyedt”, addig szinte ismeretlennek mondható társadalmi réteget fedezett fel az irodalomnak – és bizonyára nemcsak a szűkebb értelemben vett irodalomnak. Érdemes lenne ezt a gondolatébresztő párhuzamot részletesebben is kidolgozni, de ez természetesen
nem lehet egy rövid bírálat feladata.
Kár, hogy ebben az érdekes ismertetésben néhány – véleményem szerint – igen vitatható megállapítást is olvashatunk. Így alig hinném, hogy
Illyés Gyula valóban „belátta álmainak hiábavalóságát és íróasztala mögé vonult vissza”. Ez a jellemzés egy igen bonyolult lélektani-társadalmi
folyamat – mérsékelten szólva is – felületes és félrevezető leegyszerűsítése.
A továbbiakban a TLS szerzője hosszabban elemzi – Illyés könyvének
nyomán – az egykori pusztai cselédség életét és méltatlan munkakörülményeit, majd így fejezi be ismertetését: „Mégis, egy fontos érvet említeni
kell a szörnyű múlt oldalán: még Horthy Miklós uralma idején is ki lehetett adni egy olyan bíráló és – következményeiben, hatásában – forradalmi
könyvet, mint Illyés Gyula munkája. Ma ez lehetetlen. G. F. Cushing fordítása híven tükrözi az eredeti mű nemes egyszerűségét és nyugodt méltóságát.”
Helyet keresve könyvespolcunkon a „People of the Puszta” számára,
egy kissé úgy vagyunk, mint az egyszeri király Móra Ferenc meséjében:
egyik szemünkkel sírunk, míg a másikkal nevetünk. Cushing professzor
fordítói munkája megteremtette az angliai fogadtatás legfontosabb feltételét – amely aztán az értetlen pesti kiadó kezén nagyrészt kárbaveszett.
Elkerülhetetlen a következtetés, hogy csak egy tekintélyes londoni, vagy
amerikai kiadó munkája nyithatná meg végre és végleg a könyv előtt az
eddig eltorlaszolt utat 523. Oktalanul derűlátók vagyunk, ha azt merjük
remélni, hogy a londoni és nyugati magyarság is szerepet vállalhatna egy
ilyen új, méltó kiadás lehetőségének megteremtésében?
Rácegrespuszta messzire esett Londontól – de minden remekmű hétmérföldes csizmában jár és bizonyosak vagyunk benne, hogy egyszer a
523

Példának említjük, hogy Franciaországban a Gallimard és a Seghers kiadó, Olaszországban Feltrinelli gondozásában jelennek meg Illyés munkái.
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„Puszták népe” is maga mögött látja majd a doveri átkelést. A budapesti
kiadás azonban, sajnos, csak néhány félszeg, botló lépés London irányában.
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MARTON LÁSZLÓ
Alakuló mű 524
Cseres Tibor: Ember fia és farkasa; Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1967,
602 lap.
A gyűjteményes kötet mindig küzdelem az idővel, amely az író háta mögött torlódik és az egyéniséggel, amely akár a meztelenre vetkőzés árán is
menten kívánja a menthetőt, de bíráskodni kényszerül. Cseres Tibornak
az Ember fia és farkasa című kötet összeállításakor nemcsak azzal a harminc esztendővel kellett farkasszemet néznie, amely az Áldomás 1937-es
megjelenése óta eltelt. A Hideg Napok című regény szerzője a közelmúltban erkölcsi-kritikai és olvasói sikerben volt részes – egy új könyv állított
tehát mércét régebbi fogantatású műveinek.
A Hideg Napok – önismeret és lelkiismeret-ébresztő fontos szerepén
kívül – kísérletező regény volt: egy Móricz Zsigmond és a népi írók iskoláján nevelkedett író próbálta meg, mit kezdhet a modern próza eredményeivel, hogyan kezelheti azokat az eszközöket, melyekről lemondani ma
már nemcsak konzervativizmus, de elsősorban a tehetség csonkítása. Az
Ember fia és farkasa elbeszéléseiből – főleg ha a szerző által tudatosan
szétzilált időrendet rekonstruáljuk – kiderül, hogy Cseres regénye nem
csupán egyszeri kísérlet. Cseres Tibor nem sajátíthatta el egyik napról a
másikra a modern elbeszélés technikáját: azt a könnyedséget például,
mellyel alakjait, helyzeteit a novellák cselekményének különböző időrétegeiben mozgatja. írói pályája, amint az összegyűjtött elbeszélésekből
kiderül, lassú, de következetes elszakadás a népi írók iskolájától. A környezet, az eredendően falusi-paraszti élményanyag nem változik, Cseres
Tibor – mint minden igazi író – nem adja fel a világot, melyből származik. De megváltozik, méghozzá az évek során egyre sebesebben és radikálisabban a szemhatár.
Az első, háború előtti elbeszélések horizontja szűk: gyerek születik s
az ifjú apa a kocsmában ünnepli; faluról a bűnös városba került parasztlány panaszolja, hogy szégyenbe esett. Az írói program ekkor is az igazmondás, a valóság feltárásának akkortájt divatos jelszava, de ez az igaznak bizonyult valóság olyan mértékben egyszerű, statisztikailag ismétlődő, hogy az olvasóban a tények nyugtázásán kívül más érzést aligha kelthet.
524

Megjelent az Új Látóhatár 1968. évfolyam 3. számában.
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A változást, mint Cseres nemzedékének szinte minden tagjánál, a háború hozza – de az események eltelte után jó másfél évtizeddel. A negyvenes években – mind a háború alatt, mind utána –, hallgat Cseres Tibor
múzsája, vagy nem sugall megőrzésre érdemest. Az ötvenes évek közepén
hirtelen feltűnnek a szinte új írót bemutató háborús elbeszélések.
Cseres Tibor elbeszélő technikáját mozaikkészítők művészetéhez hasonlíthatnánk. A megkavarodott világban rendet a konstrukció hoz – de
nem úgy, hogy megnyugtatásra, vázlatos egyszerűségre törekednék. A
Búcsú nélkül című, regénynek is beillő novella alkalmazza ezt a módszert:
szökevény katona és menekülő leány története egy dunaközépi sziget
idilljében aknavetők ugatása közben. Vallomásokból, a résztvevők egymást kiegészítő emlékdarabkáiból áll össze a teljes cselekmény. Új
avantgarde technika-e? Ha irodalomtörténeti abszolút mértéket keresünk,
persze nem az – ki tudja, milyen ismeretlen ősszerzőtől tanulta már az
Oidipusz király szerzője is?
Cseres írásai között, abban a közegben, amelyet választott, mindenesetre új is, biztatóan izgalmas is. Elsősorban persze arra szolgál, hogy a
közös, nemzeti tartalmú történelmi közhelyeket egyénítse. Tudomásul
vesszük, hogy az írás tartalmilag igazat állít: a magyar hadseregben akadtak gonosz ostobák, tisztességesek, sőt hősök is, de leginkább az életüket
féltő túlélők; az oroszok nem Grál lovagok köntösében, de nem is feltétlenül Lucifer öltözékében érkeztek az országba; a menekülő kisembereken úgy robog át a történelem, hogy összezúzza őket. A Búcsú nélkül olvasásának izgalmát nem ezek a megélt tények nyújtják, de a látószögek,
emlék és rémképek állandó változása. Az igazságot a dolgok közepetáján
megtaláljuk: kényes relativitását azonban az író tárja fel nekünk.
Hasonló technikával készült a Gazdátlan holtak című, terjedelmére
klasszikus novella is. Itt már nyomozunk: a gazdátlan holtakat az ostrom
hagyta a budai utcákon. A tragikus emberi sors, melynek tragédiája a halállal múltidejűvé vált, előttünk bontakozik, hogy a nyomozás végeredménye egy konzervdobozon tetőzzön. Cseres Tibor háborús elbeszéléseiben ott kísért, változó intenzitással a groteszk. Danse macabre-ot járnak a
hősök, de sokszor valóságos testek helyett csontvázak tűnnek elénk –
ezek pedig többé nem lehetnek azonosak a hajdani elevenekével, akiket
képviselnek. Nincs bennük káröröm, de a részvét is hiányzik. És ez az
egyébként inkább visszataszítónak tűnő tulajdonság Cseres esetében
erény, mert megvédi az érzelmességtől, melyre a téma és talán az írói
természet is csábítaná.
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A torz világlátás Cseres Tibor mai témájú novelláiban is érvényesül. A
Kísértő az erdészlakban című olvasása közben az írónak szurkolunk, nehogy a szélsőséges helyzet a propaganda sematikus sablonjaiba fullassza.
Nagy a kísértés, mert hajdani arisztokratáról van szó, aki parasztlányt vett
feleségül és a mesallianceban kitűnően érzi magát. Feltűnik a csábító,
akiről a hős is, az olvasó is feltételezi, hogy legalábbis az Intelligence
Service kémkedési ajánlatával áll elő, súlyos lelkiismereti válságba döntve a volt grófot.
Kevésbé sikerültek azok az elbeszélések, amelyekben a groteszk közvetlenebb célt szolgál: a mulattatást, a történet bonyolítását. A Hétvége
csókaréten egy – szerencsére – halvaszületett magyar film forgatókönyv
vázlatának látszik, a Ferdinánd kapu című novella pedig jobban sikerült
írások egyszerű ismétlésének.
Cseres Tibor kötetében, is megleljük az, úgy látszik, elmaradhatatlan,
garasletevő novellákat. Ezek – mint a Hatos liszt című, vagy a címadó
Ember fia és farkasa – 1956-ról szólnak. Cseres, mint bárki más, aki Magyarországon az időszakhoz nyúl, láthatóan zavart érez. Tisztességesebb
és önállóbb egyéniség annál, mintsem diktálásra hallgasson, de nem azt,
vagy legalábbis nem úgy mondja, mint más körülmények közt tehetné.
Ilyen tárgyú novelláit olvasva inkább úgy érezzük, hogy egyáltalán nincs
közlendője, feladatot végez, átlagos osztályzatot remélve és érdemelve.
Kerek hatszáz oldal – negyed század termése – szüntelen metamorfózis. Cseres Tibor novellái noha kész, autonóm írót mutatnak, a művet
inkább alakulásában, mint befejezettségében tárják elénk. Nyugtalan a
kötet, mert nyugtalan írója is: korántsem mondta még ki az utolsó szót.
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HANÁK TIBOR
Az egységes Lukács 525
Georg Lukács: Schriften zur Ideológia und Politik; Luchterhand Verlag,
Neuwied u. Berlin 1967. (Soziologischc Texte 51.), 851 lap.
Igen vaskos kötet. Papírkötésben. Már az első átolvasás után széteséssel
fenyeget. Pedig aki kézbeveszi, aligha fog megelégedni egyszeri átlapozással. Állandóan vissza kell térni hozzá. Általában nem azért, mintha a
szerző klasszikus fogalmazásokkal, stílusának erejével vonzana, mint az
ismételt olvasásra késztető világirodalmi alkotások, hanem mert pályája
és művei rejtett kérdések szövedéke. Nyilatkozatai, könyvei, filozófiai, de
méginkább politikai írásai rendszerint többértelműek, szándékuk és hatásuk ritkán fedi egymást. Megjelenésük, elhangzásuk mindig a politikaiideológiai helyzet által meghatározott kulisszák előtt történik s ezek megváltozásával módosul az akusztika és a fényhatás. A láthatóvá váló felületekkel és az eltolódott hangsúllyal rejtett problémák kerülnek elő. Sokszor
épp a szerző utólagos magyarázatai vetnek fel új kételyeket és interpretációs lehetőségeket. Ha igaz, hogy minél több a kérdés, annál tartósabb a
hatás, akkor e szöveggyűjtemény hatása nem kis időre biztosítva van.
Lukács György, az „aesopusi nyelv” nagy tanára az értelmek találékony
elrejtője: minden művével és nyilatkozatával a kérdések sorát lépteti elő.
A hatalmas ideológia-politikai szöveggyűjtemény (Peter Ludz válogatása), elsősorban azt dokumentálja, hogy a Lukács György által elbújtatott
és időzített kérdések jobbára nem elméleti, hanem történelmi és életrajzi
természetűek. A kötet nagy segítséget nyújt a német nyelvű olvasónak a
kérdések, helyesebben a kérdések termőterületének számbavételéhez. Az
első helyen közölt írás, a „Taktika és ethika” bemutatja, hol állt a szerző
az elméleti fejlődésben az 1919-es forradalom idején, milyen elméleti
poggyásszal érkezett a kommunista pártba. Ez a néhány oldalas fejtegetés
arra vall, hogy Lukács az elméletben még Heidelberg táján járt, mikor
Budapesten politikai cselekvésre vállalkozott. Kant problémalátása és
formalizmusa tör át a gyakorlati politika kérdésein. Az etika szemszögéből nézi a forradalmat, megpróbálja feloldani a cél és az eszköz, a jövő és
az érte hozott áldozat konfliktusát. Mikor dúlt a harc és elszabadultak az
emberi ösztönök, még mindig erkölcsi formulák betartását követelte, melyek Kant kategorikus imperatívuszához igazodtak és olyan politikai el525

Megjelent az Új Látóhatár 1968. évfolyam 3. számában.
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gondolások hívének szegődött, melyeket az akkori pártvezetőség nem
tekintett magáénak. Szabó Ervin és Rosa Luxemburg ultrabaloldali nézeteit követte, a pártot átmeneti alakulatnak fogta fel és munkástanácsokban
látta a jövendő szocialista társadalom építőköveit.
A „Taktika és ethika” lenne hivatott választ adni arra a kérdésre, vajon
Lukács miért lépett be a kommunista pártba. Erre azonban legfeljebb
olyan módon válaszol, hogy további problémákat zúdít a kérdező nyakába. Dávid Kettler nemrég megjelent könyve, a „Marxizmus und Kultur” a
nyomatékot a kulturális és történelemfilozófiai indítékokra teszi. A „Taktika és ethika”, valamint a Peter Ludz előszava inkább az erkölcsi motívumok működését emeli ki. Eszerint Lukács György a proletariátus képviseletében fellépő kommunistákat tekintette a morálisan magasabbrendű
céleszmék letéteményesének és bennük látta a történelmi garanciát arra,
hogy adekvát eszközökkel, a moralitás megsértése nélkül valósul meg a
kitűzött cél.
Abban nem kételkedhetünk, hogy Lukács maga is ezt tekintette a
kommunizmushoz való csatlakozása indítékának, de az viszont kérdéses,
hogy ez kimerítő magyarázat-e. Kérdéses, mert eltörli a különbséget Lukács korai és marxista szakasza között, azt a látszatot kelti, mintha életének
e két periódusa teljes egységet képezne, mintha minden törés nélkül, sőt
logikai kényszerűséggel következne Lask, Símmel, Max Weber társadalmi filozófiájából Marx, Rosa Luxemburg és Lenin követése.
A kérdések sorának még csak a kezdete ez. Folytatódik azzal, hogy az
1919-es tapasztalatok után miért maradt Lukács György abban a pártban,
mely a várt erkölcsi tisztulás helyet eszmén és követőin – rajta is – sebeket ütött. A „Taktika és ethika” utolsó fejezete úgy tekinti a kommunista
hatalomátvételt, mint az „erőszak fázisának” kezdetét. Igaz ugyan, hogy a
diktatúrát az új, a jobb világ megvalósulása legális eszközének tartotta,
viszont Szabó Ervin szindikalizmusának hatására azt remélte az erőszaktól, hogy elsöpri, feleslegessé teszi a politikai pártokat. A hatalomátvétellel „megszűnt a szociáldemokrata és a kommunista párt létjogosultsága
is” (38.). Lukács György a pártot a burzsoá társadalom szervezetének
tartotta, mely csak ahhoz kellett a kommunistáknak, „hogy a párt minden
organizációját szét lehessen törni” (59.).
Immár ötven esztendeje volt Lukács Györgynek ahhoz, hogy belássa:
várakozása illúziónak bizonyult. A párt nem oszlott fel, nem egyesítette a
proletariátust és nem valósította meg sem a magasabbrendű kultúrát, sem
a tisztultabb erkölcsi világot. Nem lépett ki a pártból sem a Kun Bélával,
sem a Rákosival való ellentéte idején, és abba a kommunista pártba, mely
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1957-ben nem vette fel tagjai közé, tíz évvel később, az elmúlt őszön,
visszakérte magát.
A kötet előszava a párt elvetése és a szoros lenini pártszervezetbe való
belépés, a politikai pártok feleslegessé válásának hirdetése és a pártfegyelem vállalása között nem lát ellentétet, mindössze „módosításnak” nevezi
Lukács álláspontjának megváltozását. A húszas évekből bemutatott szemelvények azonban arra figyelmeztetnek, hogy Lukács fejlődésében ekkor jelentős fordulat történt: a politikailag 1918 óta kötött, de szellemében
viszonylag szabad gondolkodó ebben az évtizedben tanul bele a lenini
ideológiába. Az természetesen lehetséges, hogy a doktrínák elfogadását a
cél és a nagyobb társadalmi hatékonyság érdekében szükségesnek tartotta,
de az ilyen magyarázat legfeljebb csak indokolja a változást, de a változás
tényét nem tussolhatja el. A „Geschichíe und Klassenbewusstsein” megjelenése után vehemens támadások érték Lukácsot és ezek hatására hajtott
fejet Lenin filozófiája és politikája előtt. Ennek bizonyítéka többek között
„Lenin” című írása is. 1918-ban a kommunista pártba való belépése politikai cezúra Lukács életében, a húszas évek írásai pedig azt jelzik, hogy
filozófiai gondolkodásában is érvényesíti politikai lépésének következményeit.
Mikor ezt a műveletet elvégezte a filozófiában, új fordulatot készített
elő politikai koncepciójában. I928-29-ben kidolgozta az ún. Blumtéziseket, melyek központi gondolata a „demokratikus diktatúra” megvalósítása Magyarországon. Peter Ludz szerint ez Lukács György politikai
filozófiájának gerince, erre épül egész további fejlődése és ez lép elő változatos formában a különböző állásfoglalásaiban. A „demokratikus diktatúra” koncepciója rejlik az ún. „partizánelmélet”, a „harmadik út” keresése, a népfrontpolitika alapelve, az 1945 utáni demokratikus fejlődési fázis
meghosszabbításának szándéka és 56-os nyilatkozatai mögött.
Nem tagadjuk, hogy a „demokratikus diktatúra” eszméjének fontos
szerepe volt Lukács György életében és állásfoglalásaiban, de itt óhatatlanul ismét felmerül néhány kérdés, nevezetesen az, hogy vajon csak a
„demokratikus diktatúra” koncepciója jellemzi-e Lukács politikai felfogását és hogy vajon ez a politikai elgondolás levezethető-e az előzményekből, összhangban van-e korábbi politikai nézeteivel. Mindkét kérdés mögött az a közös harmadik húzódik meg, hogy jogos-e Lukács politikaiideológiai fejlődését egységesnek feltűntetni.
Majd még látni fogjuk, hogy Lukács György állásfoglalásai nem mindig álltak összhangban az általa meghirdetett demokratikus elgondolásokkal. Néhányszor eredményeket tett a sztálinista pártvezetőségnek és –
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legalábbis pro forma – megtagadta a Blum-téziseket. Az „Új Március”
1929-es évfolyamában önkritikát gyakorolt, majd 1934-ben Moszkvában
megtagadta a „Geschichte und Klassenbewusstsein” című művét és 1950ben folytatta az „aesopusi nyelv” használatát, vagy mint az „Adalékok az
esztétika történetéhez” olasz nyelvű változatának előszavában írta: az
„elméleti álarcosbált”.
Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy vajon a „demokratikus diktatúra”
koncepciója összeegyeztethető-e Lukács korábbi felfogásával, nem hiszem, hogy ebben a bevezető tanulmány mondja ki a végszót. Peter Ludz
szerint a „demokratikus diktatúra” lényegében folytatása Lukács ultrabaloldali nézeteinek. Több érv amellett szól azonban, hogy míg az 1919-es
megnyilatkozásai valóban ultrabaloldali (Rosa Luxemburg és Szabó Ervin
szellemében történő) állásfoglalások, a tíz évvel későbbi koncepciójának
lényegi tétele nem balra, hanem jobbra helyezkedik el az akkori szovjet
pártvezetőség politikai-ideológiai irányvonalától. A Komintern jobboldali
elhajlással vádolta a Blum-téziseket, majd önkritikájában Lukács is helyesnek találta ezt a minősítést. A Párttörténeti Intézet 1956-ban megrendezett ülésén sem vitatta, hogy negyedszázaddal korábbi felfogása jobbra
hajlott, hanem csak azt bizonyította, hogy önkritikája ellenére is kitartott a
Blum-tézisek alapgondolata mellett (763.). A tartalmi összehasonlítás is
amellett szól, hogy 1919 és 29 között megváltozott Lukács felfogása.
Föntebb már említettük, hogy a „Taktika és ethika” 1919-ben az „erőszak
fázisának kezdetéről”, a megtisztító elnyomásról, a proletárdiktatúra
megvalósításáról ír. Ezzel szemben a Blum-tézisekben eltér a proletárdiktatúra eszméjétől, az elnyomás követelésétől és a politikai szabadverseny
koncepciójának közelébe kerül. Mert bár a „demokratikus diktatúra” kifejezésében diktatúráról van szó, de a fogalom tartalma nem más, mint a
polgári demokrácia eszméje. Szó szerint idézem: „A demokratikus diktatúra tehát, mint a polgári demokrácia tökéletes megvalósítása, a szó szoros értelmében véve csatamező, a burzsoázia és a proletariátus döntő harcának mezeje.” (307.) Pár sorral lejjebb pedig arról van szó, hogy a „demokratikus diktatúra” konkrét célja „nem lépi át a polgári társadalom keretét, sőt ez a polgári demokrácia teljes megvalósítása” (307*308.).
Ezenkívül a másik jelentős alapvető gondolat, Magyarország számára a
helyi politikai, társadalmi és gazdasági viszonyoknak megfelelő programot adni, biztosítani a „saját utat” a szocializmushoz – a szovjet vezetőség akkori álláspontjához viszonyítva szintén jobboldali elhajlásnak minősíthető. Itt – bár igen távolról – a nacionalizmus szüremlik Lukács felfogásába, míg a „demokratikus diktatúra” elgondolásában a nyugati de1633

mokrácia elvei. A sztálini politika szemszögéből mindkettő jobboldali,
nem pedig „balos” elhajlás volt. Ez természetesen nem zárja ki azt, amit
Lukács maga is hangsúlyozott, hogy ti. a Blum-tézisek más vonatkozásokban, pl. a szakszervezetek szerepének megítélésében „szektás”, ultrabaloldali nézeteket is rejtettek magukban.
Lukács politikai változása a húszas években tehát igenis jelentős, s ebben a tekintetben csak fenntartásokkal lehet beszélni koncepciójának
gondolati egységéről. 19-ben a diktatúrát, 29-ben a polgári demokráciát
tartotta megvalósítandó célnak, de röviddel később ezt is megtagadta a
pártvezetőség bírálatának hatására.
Az egységes Lukács-képpel kapcsolatos kételyekkel azonban semmiképp sem azt akarjuk mondani, hogy indokolatlan volt a marxista gondolkodó változásainak sora. Az emberi élet és benne a politika nem tűr megállást; szüntelen revíziót követel. Az egységet, a világnézeti, etikai, politikai és esztétikai ítéletek egységét, kifejtésük következetességét nem tekintjük a legfőbb értéknek. Életünk, cselekedetünk, de még gondolkodásunk sem szillogizmusokban történik. Heterogén elemek tornyosodnak
egymás fölé, s a változó helyzetek sokszor felfogásunk módosítására,
kicserélésére kényszerítenek. Mindössze azt akartuk megjegyezni kritikai
észrevételeinkkel, hogy ez alól Lukács György sem kivétel: az ő fejlődése
sem töretlen, politikai és ideológiai megnyilatkozásai nem nélkülözik a
jól megfontolt pálfordulásokat. Ha nagy példákat akarnánk használni,
Erasmusra és Galileire kellene hivatkoznunk, kik bölcs gyávasággal kerülték ki a harcokat és a máglyát; elveket áldoztak életükért. Morális
gyengeségükkel sokat használtak az emberi kultúrának.
A válogatás és értelmezés legfőbb módszerét, a kihagyásokat eddig
épphogy csak érintettük. Peter Ludz a „szocialista demokratizmus” partizánjává avatja Lukács Györgyöt, életét töretlenné, egységessé teszi, a
bürokratizmus kritikáját évtizedek összetartó szálának tekinti, de ezt csak
úgy tudja elérni, hogy mindazokat az állásfoglalásokat, nyilatkozatokat,
tanulmányokat figyelmen kívül hagyja, melyek ebbe a szoros kompozíciójú képbe nem illenek bele. Kimaradtak a szemelvénygyűjteményből
Lukács György marxista korszaka előtt keletkezett írásai, s a bevezetés
sem foglalkozik ennek a közel 20 évnek publikációival. Mivel életének
legnagyobb törése után kezdődik az áttekintés, a szellemi felezőpont utáni
évtizedeket már nem oly nehéz egységesnek felfogni. Bár Lukács marxista szakaszában is meg lehet találni a fordulatokat és zökkenőket. Ezeknek
dokumentumait azonban szintén mellőzte a szerző. Nem találjuk a kötetben sem az 1929-es, sem az 1954-es (moszkvai) önkritikát, nincs benne
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sem az 1949-50-es meghajlása Révai előtt, sem tisztelgése a „nyelvtudós”
Sztálin előtt 1951-ben, Sztálin ún. nyelvtudományi cikkeinek vitái alkalmával Lukács nem azoknak az oldalán állt, akik a kultúra nagyobb mozgásszabadságáért szálltak síkra, hanem az akkori pártvezetőséggel egybehangzóan támadta azt a törekvést, mely tagadni próbálta az irodalom felépítmény-jellegét. „Polgári csökevénynek” nevezte az irodalom örök emberi tartalmáról szóló felfogásokat és a helyes elméletet „Sztálin korszakot alkotó megállapításai” nyomán kereste. 1955-ben, mikor az írók és
tudósok memorandumban tiltakoztak az adminisztratív módszerek alkalmazása ellen, Lukács visszahúzódott és nem írta alá a memorandumot. Az
1956-os nyilatkozatai is részben felemások, nem állnak egyértelműen a
szellemi felszabadulás oldalán. Az 1956. október 14-én a Szabad Népben
közzétett interjúban pl. a filozófiai ismeretek terjedését szorgalmazta, de
azt, ami ennek konkrét lehetőségét megteremti, nem javasolta. Elutasította
a filozófiai irányok szabad versengését, a polgári filozófusok művei magyarra fordítását, nem kívánta megváltoztatni az oktatás marxista szellemét, s kijelentette, hogy „helytelen lenne a szubjektív idealizmus, a fenomenológia vagy az egzisztencializmus képviselőinek tanszéket adni egyetemeinken”. A teljes Lukács-képhez ezek a kitételek, ezek a kettősségek
és megalkuvások is hozzátartoznak, mint ahogy nem mellőzhető az a már
említett tény sem, hogy 11 évvel az 1956-os forradalom után felvételét
kérte abba a pártba, melynek egyeduralmát a szovjet beavatkozás tette
lehetővé. Ezt a felvételi kérelmet nem vehette tekintetbe a szerkesztő,
mert a könyv akkor már készen állt – de ez nem változtat azon, hogy
Lukács többszörösen – utólag is – megcáfolta a hiedelmeket, hogy életét a
demokratizmusért folytatott küzdelem teszi egységessé.
Lukács György ideológiai és politikai írásainak szemelvénygyűjteménye az egységesség szempontjának kissé erőszakolt kiemelése ellenére is
jelentős publikáció. Könnyen hozzáférhetővé tesz számos tanulmányt és
nyilatkozatot, melyek régi magyar és német folyóiratokban találhatók
meg. A könnyű hozzáférhetőség azonban – mint megjegyzéseink sejtetni
engedik – nem feltétlenül jelent könnyed, tárgyilagos tájékoztatást. Kritikai felkészültség, de méginkább a teljes Lukács ismerete lenne szükséges
ahhoz, hogy a válogatás arányeltolódásait kiigazíthassuk. Épp ezért a
könyv főképp azoknak nyújt nagy segítséget, akik más forrásokból is ismerik a nagy magyar marxista gondolkodót.
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CZIGÁNY MAGDA
Az új művészet puritánjai 526
De Stijl-kiállítás a Camden Művészeti Fesztivál alkalmával, London
1968.
Ha a Bauhaus mozgalom közismertebb is, valójában a De Stijl az elindítója és első összefoglalója annak a művészeti irányzatnak, amelyik a művészi absztraháló folyamatnak és a mértani jellegű interpretációnak párosításával századunk képzőművészetének teljes megújításához vezetett. Ez
az első világháború alatt kialakult hollandiai művészcsoport és szócsövük,
az 1917-ben alapított De Stijl volt a 19. század eklektikus magatetszelgő
játékait megunt és új reneszánszt áhítozó törekvéseknek első szervezett,
artikulált és egyben a legtisztább kifejezése, amely a hagyományos technikák és a romantikus eszmék és érzelmek csábításainak ellentmondva
gyakorlatát teljesen a matematikai filozófiára alapította és azt a legkövetkezetesebben a minimálisra szorított eszközzel alkalmazta. Talán ez a
vállalt művészi önfegyelem részben az oka, hogy más modern iskolák
mellett viszonylag a háttérbe szorultak és legkiemelkedőbb
alapítótagjukat, Mondriaan-t leszámítva, kevés ismertetést és még kevesebb kiállítást szenteltek munkásságuknak.
Már csak azért is dicséret illeti a Camden Művészeti Fesztivál rendezőit, hogy témájukként ez évben a De Stijl bemutatását választották – és
mivel a camdeni művészcsoporttól mindig eredeti és ötletes megoldásokat
lehet várni, az összegyűjtött anyag mintaszerű elrendezésén sem lepődik
meg a látogató. A feladat nagysága ugyanis nem lebecsülendő, amikor a
művészi tevékenység ilyen sokoldalúan – az építészet, a festészet, a szobrászat, sőt még az iparművészet síkján is egyszerre jelentkezik. Az épületeket csak fényképeken és maketteken keresztül lehet a terem falai közé
hozni: mindkettő kényszermegoldás. A De Stijl esetében fontos tipográfiai mintákat sem lehet az üveglapok alatt kiállított folyóiratokkal érzékeltetni, és talán még kevésbé a lakberendezési törekvések újszerű belsőtér
megoldásait, különösen a síkfelosztásnak és a színeknek azt a összhatását,
ami a látogatót egy ilyen épületen belül minden oldalról egyszerre körülveszi. A Camden Művészeti Központ kiállítása a lehetőségekhez mérten
nagyszerűen oldotta meg feladatát. A Schröder házat, az Unie kávézót és
az Aubetteat nem hozhatták Londonba – az utóbbi kettő a világháború
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alatt megsemmisült – de a tervrajzok, a több oldalról készített és felnagyított fényképek megfelelő elképzelést nyújtanak az épületek külsejéről. A
belső tervezés: már tapinthatóan is bemutatják: a kiállítás termei fehér
falaikkal, az alapszínekre szorítkozó piros, kék, sárga színeikkel és a kiállított bútorok nagy számával valóságos De Stijl légkört teremtenek és
egyben a festményekhez és a grafikai anyaghoz a legtökéletesebb hátteret
nyújtják.
Az első benyomás a korszerűségé. Minden – kivéve a bútorokat –
meghitt, legalábbis abban az értelemben, hogy semmisem meglepően új,
vagy elavult, hanem teljesen mai. Félévszázad alatt a nagyközönség felnőtt a De Stijl-hez. Az alkotásoknak ma már csak a dátuma döbbent meg:
már I917-20-24-ben is ilyet építettek, terveztek, festettek?
A 19. század lélektelen plagizálásra hajlamos módszerei nem szűntek
meg egycsapásra az új század köszöntésével, sőt még a világháború mindent racionalizáló kényszerzubbonya sem tüntette el azokat a tervezőket
és építészeket, akik feladataikat a múlt stílusoktól kölcsönzött díszítő
elemekkel való játékra egyszerűsítették le: itt vajon dór oszlopokat tegyenek-e a bejárat elé, vagy gótikus ívekkel oldják-e meg az ablakokat? Az
építészet merő stílussá zsugorodott; célszerűsége másodlagos kérdéssé
vált, ha el nem veszett teljesen a reneszánsz-gótika közötti párharcban. De
a megújulás jelei sokfelől mutatkoztak. A funkcionalizmus egyre nagyobb
szerepet nyert, az újanyagok és technikai megoldások új kifejezési formát
követeltek maguknak és a térben való gondolkodás, az építészeti relációk
új vizsgálata egyre nagyobb teret hódított. Hirtelen az egyszerűség lesz a
jelszó, az áttekinthető architektonikus formák, amelyeket már nem nyom
el a felületi díszítőelemek burjánzása. Frank Lloyd Wright neve ismertté
lesz az európai építészek körében, és hatása kimutatható munkáikban.
Hasonló folyamat zajlik le a festészetben is: Cézanne kezdeményező
lépése óta egyre határozottabb az eltolódás a formák túlsúlyba jutásáig,
míg végülis a kubizmus már az egymásra csúsztatott vagy egymást metsző síkokban kísérli meg a valóság rögzítését. A felszíntől a szerkezetig,
az érzékletestől a szándékosan tervezettig és a színgazdagságtól az egyszerűségig vezet az út. A következő lépés szinte kiszámítható: a valóság
látható képe eltűnik és maradnak az absztrakt formák, vonalak, metszőpontok és síkok – a mértani jellegű művészet.
Ezen a ponton találkozik azután az építészet és a festészet. A művész
feladata ugyanis azonos: az alapelemek kapcsolatbahozása – a szerkesztés. Közös platformon való tömörülésükhöz csak az alkalmas hely és a
szervező erő kellett. Hollandiában a háború alatti években mindkettő
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megadatott. Mondriaan Hollandiában rekedt és az Amerikából hazalátogatott építész Oud is. Valamint ott volt már helyben a modern idők egyik
legnagyobb szervezőegyénisége is, a fáradhatatlan festő-költő Theo van
Doesburg. Ő hozta össze azt a kis magot, amelyből a De Stijl művészcsoport kinőtt; a festő Mondriaan-t és Huszár Vilmost, az építész Oud-ot és a
költő Antoine Kok-ot. Beszélgetésekben, leveleken keresztül, viták alatt
rávette őket egy folyóirat megindítására, amelyben kifejthetik a művészet
megújulásába vetett hitüket és eszméiket és ugyanakkor ismertethetik
munkásságuk legújabb eredményeit. Így jött létre 1917-ben a De Stijl.
Első száma június 16-án jelent meg. És az elkövetkező 24 év alatt is
egyedül Doesburg fáradozásainak és anyagi áldozatának köszönhette
fennmaradását. Doesburg levelezett, tervezett, írt, utazott, előadásokat
tartott és szervezett, önálló kiállítások útját egyengette, részvételi helyért
harcolt a nemzetközi kiállításokon a De Stijl részére és sokszor még a
közvetítő szerepét is vállalnia kellett a békétlenkedő tagok között. Nem
roppant össze, amikor az alapító tagok is elhagyták a De Stijl-t – a legnagyobb csapás 1925-ben Mondriaan kiválása volt –, hanem erősítést toborzott és az építő munkát elölről kezdte. Mindezt lankadatlanul, 1931-ben
bekövetkezett haláláig, amit a folyóirat sem élt túl. Nem is alaptalan a
vád, hogy a De Stijl egy kicsit maga Theo van Doesburg, legalábbis a
mozgalom filozófiai irányítását illetően, de ugyanakkor tagadhatatlan,
hogy az új művészethez csatlakozók munkáinak közlésével fórumot teremtett az irányzat számára és ezt Hollandia szűk kereteiből nemzetközi
jelentőségűvé emelte.
Vitatott kérdés, hogy miért éppen Hollandia volt szülőotthona az első
szervezett modern művészeti mozgalomnak? A politikai okokat leszámítva – a háború évei voltak ezek, és a két legígéretesebb területen, Németországban és Oroszországban ez mindenféle művészi kezdeményezést
eleve meghiúsított – maradt mind az életfelfogásban, mind a művészetben
jellegzetesen tovább élő holland hagyomány: a művészi munka szervezettségére irányuló hajlam és a puritanizmus egyszerűségre, minden zsúfoltságot és gazdagságot elutasító szigorú tisztaságra törekvése. A De Stijl
egyik nyilatkozatában közérthetően elutasította a „barna barokkot” érzelmi telítettségével, szerkezeti komplikációival és hullámvonalaival. A lényeg törekvéseik újszerűségén túl azok puritanizmusa; egy művészeti
reformáció, ahol a túlzók forradalmi jelszava kell a meghirdetett harc
győzelméhez.
Valóban hitről volt szó: teológusuk is akadt Schoenmaeker személyében. Matematikai-filozófiai munkáinak gerince lett Mondriaanon keresz1638

tül művészi célkitűzéseik alapja. Az új művészet a világ egyetemességének kifejezése a világot képező ellentétpárok koordináta rendszerű ábrázolásán keresztül. Ahogy a világosságnak a sötétség, a jónak a rossz, az
értelemnek az érzelem, az erősnek a gyenge, a férfinek a nő az ellentéte,
ugyanúgy, mértani fogalmakban kifejezve a plusznak ellentéte a mínusz,
a függőlegesnek a merőleges. Egymáshoz való viszonyuk, közeledésük,
távolodásuk, metszéspontjuk a világ rendjének ábrázolható szerkezetét
adja. Ez a kép nem lehet ismétlődő, mint ahogyan a világ sem ismétli önmagát, a szimmetriának éppenúgy nincs helye a művészetben, mint a görbe, sőt az egymást átlósan metsző vonalaknak sem. A De Stijl első öt
évében makacsul ragaszkodott ezekhez az elvekhez és a művészet minden
ágára kiterjesztette alkalmazásukat. Legtisztábban Mondriaan végtelenül
egyszerű és higgadt kompozícióiban jut kifejezésre, de ez vezérli
Doesburg nagyszerű ritmustól lüketető, főleg fekete-fehér képeit, és Huszár Vilmos linóleum-metszeteit is. A merőlegesek és függőlegesek egymást derékszögben metsző elmélete a síkon, tehát a festő vásznán ábrázolható a legnagyobb hűséggel, de mégis az építészetben érvényesül a
legnagyobb átütőerővel. Igaz, hogy Oud De Unie kávéházának homlokzatmegoldása egy Mondriaan-festmény funkcionális változata, de az
1924-ben épült Rietveld tervezte Schröder ház már a térben vizsgálja a
mértani testek egymáshoz való viszonyának lehetőségeit, és az elméletet
az épület külsejére és belsejére egyaránt kiterjeszti. A Schröder ház az
abszolút De Stijl: fehér falaival, fekete ablakkereteivel és korlátaival, egyszerű elemekből, de asszimetrikusan szerkesztett tömbjeivel, az interiőr
óriásra nagyított Mondriaan kép megoldásával, az alapszínek megalkuvást nem tűrő használatával és a szintén De Stijl stílusban készült bútorokkal az irányzat totális összegezése. Szinte szimbolikus jelleggel bír.
Egy évvel a csoport első szétesése előtt készült el. 1925-ben Doesburg
ugyanis kitágítja az elmélet szűk határait és vállalja az egymást átlósan
metsző egyenesek ábrázolásának létjogosultságát is. Erre a hitszegésre
Mondriaan kilép a csoportból. De már előtte kiléptek mások is, nevezetesen az egyik alapítótag, Huszár Vilmos, 1922-ben. Roppant szigorú puritanizmusuk ugyanis gátolta az egyes művészek egyéni fejlődését. De ezen
túl még a megrendelések számát is erősen csökkentette, hiszen – mint a
tízéves jubileumi számban maga Huszár mondta el – a megbízók sokszor
értetlenül álltak szemben a művész elhatározásával, mely nem engedte
egy javasolt színárnyalat, vagy változatosabb forma használatát.
Természetesen volt olyan terület, ahol az alapelveket változtatás nélkül
alkalmazni nem is lehetett, mint például a bútortervezésben. Gerrit
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Rietveld karosszékei bármennyire hangsúlyozzák is feketére festett lábaikkal es karfáikkal a vízszintes-függőleges rendszert, a funkcionalizmus
változatos szögben eső ülést és támlát követel, A bútorok többsége ennek
a kompromisszumnak minden hibáját felmutatja. Az épületek modernsége
mellett ezek a tárgyak bizarr régi játékokra emlékeztetnek, amelyek mellett a skóciai szecesszió Maohintosh székei szinte mainak hatnak.
A De Stijl holland alapító tagjai között már felmerült Huszár Vilmos
neve. Bár 1905 és nem 1907 óta, amint azt a Magyar Művészeti Lexikon
állítja, Hollandiában élt, 1960-ban bekövetkezett haláláig, magyar származása révén ő jelentette a nemzetköziséget az indulás szakaszában. A
nagybányai iskola impresszionizmusától és müncheni éveinek Hollóssy
naturalizmusától hosszú volt az út az új művészetig. Huszár mindig is
megőrzött valamit korai éveinek szín- és formagazdag világából. A kiállításon szereplő hat színes grafikája bár követi a De Stijl szabályokat, színesebb, változatosabb, bonyolultabb, mint bármelyik holland művésztársának alkotása. A megengedett kereteken belül tobzódnak a formák: vonalak, kockák többszínnyomásban, csíkos felületek sűrűséget változtató
egymásutánja a mondriaani egyszerűség mellett szinte eretnekségnek hat.
Huszár sokoldalú művész volt: festészet mellett tipográfiával, grafikával,
sőt színes ablaküveg tervezéssel is foglalkozott. 1922-ben vált meg a De
Stijl-től, de a kapcsolatot mindvégig fenntartotta velük, ő volt az első
magyarszármazású művész, aki Nyugat-Európában résztvett a modern
absztrakt stílus megteremtésében. Egy-két elismerő nyilatkozaton, rövid
életrajzi összefoglalón és utaláson kívül a bibliográfiák tanúsága szerint
összefoglaló tanulmány még nem jelent meg munkásságáról. A pótlás
lehetősége otthon is, külföldön is nyitva áll.
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KÖRÖSI-KRIZSÁN SÁNDOR
Kun Béla a kommünben 527
Rudolf L. Tőkés: Béla Kun and the Hungarián Soviet Republic; The
Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Trederick A. Praeger,
New York-Washington 1967, 292 lap.
Bármily ellentmondónak vagy képtelennek tetszik is, vitathatatlan, hogy a
nemzetközi kommunista mozgalom múltjának még mindig számos részlete van, amelynek történetét a lehető legteljesebb hitelességgel csak Nyugaton, főképpen az Amerikai Egyesült Államokban lehet megírni. A
kommunista történelemírás ugyanis ma sem tárgyilagos. Változatlanul a
vezetők mindenkori politikájához igazodik, különösen a kommunista
rendszerű államokban. Ezzel szemben az Amerikai Egyesült Államokban
az egyetemek és a történelemtudományi intézmények bő hálózata mindent megtesz, hogy egyebek közt a kommunizmus történetében is megállapítsa a való igazságot.
A „Hoover Institution on War, Revolution and Peace”, amelyet a néhai
Herbert Hoover elnök 1919-ben létesített a Stanford egyetemen, a Columbia egyetemmel együtt hozzásegítette Tőkés L. Rudolfot, a Connecticut állambeli Wesley egyetem fiatal tanársegédjét, hogy angol nyelven
megírja az 1919-beli magyar tanácsköztársaság, az úgynevezett „kommün” egységes és az igazsághoz hű történetét. Tőkés gondos, fáradhatatlan adatgyűjtés és a tárgykör hatalmas, de annál vegyesebb értékű irodalmának tüzetes tanulmányozása után kitűnően megfelelt a nehéz feladatnak. Kun Béla és a magyar tanácsköztársaság című, csaknem 300 oldalas
munkája kétségtelenül első tudományosan hitelesnek tekinthető története
Kun Béla politikai pályafutásának és a magyarországi „kommünnek”
nemcsak angol nyelven, hanem egyáltalán.
Amint a könyv függelékéből látszik, Tőkés Rudolf – aki 1956 végén
hagyta el Magyarországot – mintegy kétszáz magyar, orosz, angol, francia és német nyelvű eredeti dokumentumot vagy forrásmunkát kutatott fel
részint Amerikában, részint Európában. Azok kritikai elemzésével és
egybevetésével írta meg az első magyar tanácsköztársaság tárgyilagos
történetét.
Munkájában mindenekelőtt részletesen ismerteti a magyarországi szocialista mozgalom eredetét és a magyar szociáldemokratáknak az első
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világháború alatti magatartását. Még részletesebben foglalkozik ezután a
bolsevizmusnak az oroszországi magyar hadifoglyok jelentős részére
gyakorolt hatásával, Magyarország Kommunista Pártjának megalakulásával, Kun Béla csoportjának a magyarországi polgári demokratikus köztársaság alatti tevékenységével és a magyar tanácsköztársaság keletkezésével. A könyv legalaposabban kidolgozott és legtöbb újat mondó fejezetei
természetesen a 133 napos kommunista diktatúra belső és külső viszontagságainak, valamint gyors bukásának minden fontosabb részletében
dokumentált leírását adják.
Tőkés Rudolf korántsem éri be a történelmi tények megállapításával és
összefűzésével. Számos következtetést is levon, amelyek egyike így szól:
Kun Bélát félrevezette a hamis hasonlatosság aközött, hogy Lenin az
orosz kommunista párt 1918. március 7-i kongresszusán a bresztlitovszki
békeszerződés kérdésében legyőzte Buhárint és Trockijt és a maga abbeli
törekvése között, hogy lélegzetvételhez juttassa Magyarországot Kunfinak a jobboldalon és Szamuellynek a baloldalon való leverésével. Kun azt
hitte, hogy a Szlovákiából való visszavonulás ugyanazzal az eredménnyel
fog járni Magyarországon is, mint amilyennel Lenin stratégiája Oroszországban járt. A júniusi felkelésig Kun Béla nem értette meg, hogy a magyar forradalom a közeli világforradalom éltető eleme nélkül elkerülhetetlenül utópiás filozófusok, ortodox fanatikusok, zavaros fejű kommunista
bürokraták és megbélyegzett szocialisták pusztulásra ítélt uralmává fajul.
Kun Béla egyéniségének összefoglaló jellemzése során Tőkés megállapítja, hogy Kunt nem lehet magyar Leninnek nevezni, mégha tekintetbe
vesszük is Magyarország akkori különleges politikai viszonyait és reménytelen katonai helyzetét. Elsőrangú szervező, kiváló népszónok és
igen jó újságíró volt, de nem olyan ember, aki pusztán szellemi hatalmával valódi pártegységet tudott volna teremteni a kongresszusi perpatvarok
után. Tőkés azután szószerint így folytatja:
„A forradalomnak ez a magacsinálta vezére, aki a legtöbb ideológiai
vitát Lukácsra és Rudasra, a gazdasági problémákat Vargára, a katonai
döntéseket a nem-kommunista Stromfeldre, az osztrák-magyar hadseregbeli hadászati lángészre, a propaganda-apparátust szocialistákra, a Vörös
Újságot pedig szélsőséges kommunistákra bízta, valójában csupán egy
kétes értékű eszköznek volt vitathatatlan ura – a drótnélküli távíróállomásnak, amelyen keresztül segélykérő üzeneteket intézett Moszkvához ... Kun Béla és követői, amikor hirtelen ráeszméltek, hogy magukra
maradtak a belső ellenforradalom és az idegen megszállás bizonyosságának tátongó szakadéka előtt, elkésett félintézkedésekhez, orosz segítségért
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való kétségbeesett felhívásokhoz és mit sem használó féktelen terrorhoz
folyamodtak a forradalom objektív és szubjektív törvényeinek könyörtelen logikájával szemben.”
De még ezeknél is érdekesebb megállapításokat talál az olvasó a fiatal
amerikai magyar történetíró könyvének utolsó fejezetében. Az 1919-es
tanácsköztársaság veleszületett fogyatékosságait vizsgálva, Tőkés Rudolf
részletesen kifejti, hogy a párt vezető rétege hat egymástól merőben elütő
csoportból tevődött össze. Ezek közül az eredetileg hangadó bolsevik
csoport zöme a szerző szerint sohasem értette meg teljesen az oroszországi forradalmi változások összefüggéseit, és ezért nem tudta a lehető legnagyobb haszonnal alkalmazni a magyarországi viszonyokra a szovjet
mintát. Kétséges még az is, hogy maga Kun Béla egészen megértette volna az októberi forradalom tanulságait vagy az azutáni bolsevik politika
rugóit. Tőkés a következő két példát hozza fel:
„Kun Béla Leninnek a földről szóló dekrétumában csupán a szociálforradalmárokkal való taktikai megalkuvást látott, olyan engedményt, amelyet az első kínálkozó alkalommal úgyis visszavonnak ... Kun Béla másik
nagy tévedése az volt, hogy ortodox marxista módra nem vette figyelembe a nacionalizmus és a hazafiság forradalmi, különösen pedig katonai
hatóerejét... Noha 1918 tavaszán Magyarországra vonatkozólag két szakaszból álló forradalmat képzelt el, amelyek közül az első „nacionalista és
németellenes”, a második „nacionalista és proletár” jellegű lett volna,
később a „nacionalizmus forradalmi hévvel” ígéretes formuláját elejtette a
proletáriátus tiszta hazai diktatúrája és a külföldi permanens forradalom
kedvéért... Elmulasztotta felhasználni Magyarországon az Entente-ellenes
nacionalista hangulatot akkor, amikor a nemzeti ellenállás szilárd frontja
legalábbis egy ideig a serdülő magyar tanácsköztársaság javára billenthette volna a mérleget.”
Tőkés szerint Lenin és utódai sohasem fogták fel teljesen az 1919-es
magyarországi kísérlet leckéit. Az események ugyanis azt bizonyították,
hogy a forradalmi párt bolsevik típusa különleges orosz hagyományok
terméke, amelynek ideológiája, szervezete, stratégiája és taktikája a kudarcok sorozatához vezetett a Szovjetunión kívül mindenütt, ahol erőszakkal alkalmazták. Ezt a szerző több példával is igazolja.
Tőkés Rudolfnak ez az első nagyobbszabású munkája természetesen
nem mindenben hibátlan. Előfordulnak benne részleges tévedések, főként
az első magyar tanácsköztársaság szereplőinek személyi adatait illetően.
A pontatlanságok azonban egyáltalán nem változtatnak a könyvnek azon
az érdemén, hogy az első összefoglaló és elfogulatlan története Kun Béla
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politikai pályafutásának és a magyar tanácsköztársaságnak. Tudtunkkal a
szerző most az egész magyar kommunista mozgalom hiteles történetének
megírásán fáradozik, amivel még nagyobb hiányt pótol.
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SIKLÓS ISTVÁN
Idegenek a forradalomban 528
Dávid Pryce-Jones; The Stranger's View; London 1967, 222 lap.
Csak a példa kedvéért: múlt évben Angliában csaknem két és fél ezer regény jelent meg – túlnyomó többsége olyan értelemben volt hagyományos, hogy a 19. században sem okozott volna meglepetést. Persze, az
olvasót napjainkban újfönt a story-mánia kaparintotta karmai közé, s hogy
milyen a jó siker-történet, ma már megbízhatóan ki lehet számítani: komputerekkel. Csakhogy az írói szimat még mindig olcsóbb s egyszerűbb –
az író úgyis behódolt az aranyborjúnak.
S a példa folytatása kedvéért: az a legújabb tudományos munka, amelyik napjaink szépprózájának fejleményeit vizsgálja A kísérletezéssel
szembeni reakció az angol regényben címmel jelent meg. (R. Rabinovitz:
The Reaction against Experiment in the English Novel, Columbia University Press, 1968.) Tételét C. P. Snow, Angus Wilson, Kingsley Amis művészetével kívánja igazolni. A három név háromszögében, valahol az átmérőn helyezkedik el Graham Greene, aki lehengerlő mesterségbeli tudásával, az exotikum, a szexualitás, az erőszak, a korrupció, a bűn és a bűntudat megfelelő keverékével: a siker biztos áramában sodródik. „írói képzelete az égető közügyek kénes lángjával lobog ...” – írja róla Dávid
Pryce-Jones kritikai életrajzában. (Dávid Pryce-Jones: Graham Greene,
London, 1963.) A közügyek divatja azonban csak többszörös áttétellel
kapcsolódhat a kísérletezéshez. S a legtöbb fiatal regényíró újítókedve –
akárcsak Dávid Pryce-Jonesé – a közügyek és a siker csikorgó fogaskerekei közt őrlődik. De ha Dávid Pryce-Jones legújabb (s ötödik) regénye
mindössze csak a formai hagyomány kényelmes divatjához kívánna simulni, éppen olyan érdektelen lenne, mint a tavalyi termés fülledt dzsungele. Hacsak éppen nem a forradalomról szólna: a teljes változásról,
mindennek fejtetőre állításáról, az állapotok hirtelen fordulatáról, a kényelmes értékrend szétrobbantásáról. Mi több: elvont szinten is azt a lázadást fogalmazza meg, amely a most beérkező korosztályt feszíti (Angliában) az apák ellen, akik háborút, szenvedést, nyomort, képmutatást,
megalkuvást, gyávaságot egymásra halmozva, pöffetegen az egyedüli
értékrend őrzőinek kiáltották ki magukat.
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Eme értékrend terhétől megrokkant-megnyomorodott világ, helyesebben Európa jelenik meg Pryce-Jones regényében s már maga a kép ítélet,
mint Francis Bacon festményén a kibontott, cafatokban csöpögő s üvöltő
struccmadár. De ítél azzal is, hogy főhőse, a regény elbeszélője mindvégig fogvacogtatóan idegen marad – mintha valami távoli égitestről potytyant volna ide, úgy jár az 1950-es évek Európájában. A pikareszkregény
klasszikus példája szerint merül meg zűrzavarban-szenvedésben, de legtöbbször csupán a közvetett élmények közönyös visszhangja. Az írót a
főhős megteremtésénél nyilván Graham Greene szándéka vezette. Vagyis
olyan figurát kívánt a regény központjába állítani, aki a lehető legegyszerűbb módon képvisel néhány meghatározott tulajdonságot, hogy mitikus
hőst hívhasson életre. „Csak az az egyetlen bökkenő – állapította meg
Graham Greene egyik rádió-interjújában –, hogy a cselekmény, a szórakoztató izgalom bonyolítása közben a kívánt egyszerűségen gyakran
csorba esik.” A szórakoztatás igénye Pryce-Jonest nyilván nem vonzotta.
A cselekmény lassított filmre emlékeztet. Az alakok minden mozdulata,
arcvonása, fintora kényelmesen megfigyelhető a főhős tágranyílt tekintetében – akinek valóban csak egyetlen egy tulajdonsága van: a közömbösség.
Ilyennek ismerjük meg a regény első oldalain, mint fiatal diákot, amint
az autóbalesetben szörnyethalt szüleinek ügyvédjével tárgyal, örökségéről
és ilyennek látjuk utoljára, amikor (már túl a férfikoron) Franciaországból
vissza Angliába, az átkelőhajón a tenger súlyos lüktetését nézi s olyan
zsibbasztóan közönyösnek érzi magát, mint a hullámokat korbácsoló szél
a két testtelen szürke part közt, az űrbe kivetve.
A cselekmény lassított filmjén először Franciaország jelenik meg. (Távoli rokonai, a nevelő szülők, egy jezsuita középiskola, diákévei.) Majd
Németország. (Angol tiszti iskola.) és Ausztria. (A bécsi egyetem – archeológiát tanul.) A cselekmény felgyorsul: 1956. (Magyarország.) Majd
Görögország. (Ásatás Athosz közelében.) Ciprus és Szuez. Újra Franciaország és végül: Anglia.
A kör bezárul. Ívét mintha nem is az író elbeszélő-kedve határozná
meg, hanem, a krónikásé. A főhős négy barátjának életét kibontva mutatja
be az áttétel nélküli politikai eseményeket, riporteri hűségre törekedve. S
csak szándékában, valahonnan mélyről kísért az, amit az író Graham
Greenenél példamutatónak gondolt; az égető közügyek kénes lángjával
lobogó képzelet. Egyedül Bécset tudja bevilágítani. A bűn városának mutatja, mintegy a pokol kapujában. Itt alakjai szimbolikusan is képviselik a
nyugati jólét kövér közönyét, az erkölcsi tompultságot, az anyagi érdek és
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haszon áttéphetetlen szövevényét. Mint Talheimer is, a dúsgazdag osztrák
üzletember és a sleppjében nyüzsgő élősködők torz figurái. A neurotikus
operaénekesnő, az impotens délamerikaí diplomata, pohos liliomtiprók,
biszexuális mindenre kész kalandorok, nagyvilági pompára éhes diáklányok, akik mind lelkesen visszhangozzák Talheimer aranyköpéseit,
mindenttudó életfilozófiáját: csak azzal nem kötök üzletet, akinek vagy
árúja, vagy pénze nincs. Talheimernek mindenütt, a Terimpexnél is van
néhány jóembere. A forradalom az első pillanattól gyanús neki, üzleti
kapcsolatait félti. A harcok kirobbanásának első hírére csak annyi mondanivalója van: ah, a megbízhatatlan magyarok, telve vannak sajnálattal
csodált múltjuk iránt. Az olvasó azonban semmit sem tud a csodált múltról s a túlcsordult sajnálkozásról. Mindvégig a jelen halad előtte: két irányon, a kiszámíthatóság és a romboló szenvedély könyörtelenül megvont
egyenesén. De a regény főhőse később sem világosít fel, amikor két barátja, Nicolas és Róbert, a forradalom hírére Bécsbe érkezik. Mindketten
lázas sietséggel akarnak tenni valamit. Mindkettőjüket nagyratörő ambíciók feszítik. Nicolas a szabadúszó, kezdő újságíró, már azzal is lázadó
különc, hogy egyéni akcióval gyűjtött gyógyszereket akar rögtönzött vöröskeresztes autóján Magyarországra szállítani. Feledhetetlen élményt
remél a forradalomtól – szenzációs újságírói sikert, önáltató nagyképűsködés nélkül, tárgyilagosan bevallja, hogy tulajdonképpen a kíváncsiság
sarkallja. „Az ember ennyivel tartozik önmagának, hiszen bármilyen legyen is a forradalom kimenetele az emberek gondolkodásmódjára óriási
hatással lesz ...” Róbert is lázadó, a boldogító jólétből kiábrándult baloldali intellektüel megtestesítője. Mint maga mondja: igaz marxista s következésképpen a Szovjetunió megszállott ellenfele. Elkötelezettsége jóval céltudatosabbá teszi Nicolasnál. Hatalmas, befolyásos szervezetet akar
– nemzetközi diákmozgalmat a szabadságért. Tiltakozásokat fogalmaz,
nyilatkozik, diplomatákkal tárgyal, küldötteket fogad és meneszt. Mindenkitől határozott politikai álláspontot követel, a forradalomért, az igaz
marxizmus szellemében. Róbert és Nicolas alakja azonban mindenekelőtt
a kiszámíthatóság és a romboló szenvedély irányát példázza. S az irány
végzetét. Nicolasnak végül is (a főhős kíséretében) sikerül Pestre eljutnia,
különös vöröskeresztes kocsiján. De a földúlt városban rá kell jönnie,
hogy az élmény nem riport-anyag s nem a kíváncsiság szomjának kioltására való. Itt érti meg, hogy van idő, amikor az önfeláldozás és még az
öngyilkosság is jobb a kétségbeesés elfogadásánál – hogy van idő, amikor
a puszta távoliét határozott cselekvést jelent, amikor a közöny bűn, s hogy
a Nyugattal szembeni vád jogos. Döbbenten érzi, hogy ezzel a távolléttel
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a lázadás legvadabb hulláma is időtlen-időkig igazolást nyert. Nicolas
elmerül az örvényben s örökre nyomavész. Róbert Bécsben mostmár az
áldozatok megsegítését szervezi változatlan lelkesedéssel s menekült
ügyekkel foglalkozik. A főhős közönyös narrátora elvezet Bécsből. A
lelassuló cselekmény ismét párhuzamot von a két másik barát, Charles és
Reg élményanyagából. Charles is lázadó, vagy méginkább a lázadó karikatúrája. Mintha csak Nicolas tételét akarná igazolni: a forradalom, a változás láthatatlan hatása feszíti. Charles meghasonlott arisztokrata fiú –
nemcsak előjogairól, de a legelemibb polgári kényelemről is le akar mondani. Úgy érzi, olyan életformára volna szükség, amit mindenki maga
választhat magának, amit nem másoktól örököl s kénytelen-kelletlen elfogad. Csak akkor lesz kialakítható a lelkiismeret öntörvényeihez szabott,
önálló értékrendszer. Csak akkor szabadulhat meg az ember a szerzés, a
többet, a még többet szerzés ördögétől. Akkor majd nem lesz erőszak,
nem lesz győzelem, s az ártatlanok nem szenvednek majd a bűnösökkel. S
a karikatúra karikatúrája: Reg, a negyedik barát. Mozgalmi ember, szakszervezeti vezető fia s az apai örökséggel szemben: a könyörtelen
felfelétörekvés megtestesítője. Számára a megvetett régi rend: új, ha részese lehet s vele élőiről kezdődik minden.
Ha Dávid Pryce-Jones regényének közönyös narrátora az előbontott
szálakat összefogja s alakjainak sorsával nem a politikai események s az
égető közügyek krónikása akar lenni: a lázadás modern kalandregényét
tartaná kezében az olvasó. Döbbenten láthatná, hogy az apák hangyaszorgalma a számítás és a szenvedély milyen labirintusát építette fel utódainak, amelyben már a lázadás is értelmetlen.
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TÓTH JÁNOS
Az emberi jogok Magyarországon 529
Dr. László Varga: Human Rights in Hungary, Danubian Research and
Information Center, Gainesville, Florida, 1967, 199 lap.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1968. esztendőt, az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának huszadik évfordulóját, az Emberi
Jogok Nemzetközi Évének nyilvánította és azzal kívánja megünnepelni,
hogy mérleget készít a múlt eredményeiről és kudarcairól, ezenkívül tervet dolgoz ki e jogok fokozott érvényesítésére. A világ minden táján számos kiadvány ismerteti ebből az alkalomból az emberi jogok helyzetét.
Az emberi jogok magyarországi helyzetét tárgyaló könyv tehát joggal
számíthat a szerte a világon élő magyarok érdeklődésére.
Mi ennek a könyvnek a műfaja? Meghatározásához egy újsághír segített hozzá. E szerint a washingtoni Georgetown egyetemen jelképes bűnvádi tárgyalást tartottak. Erre megidéztek amerikai szakértőket és a kommunista uralom alatt élő nemzetek Amerikában élő reprezentánsait. A
vádlott a fennállásának ötvenedik évfordulóját ünneplő Szovjetunió volt.
A magyar vádakat, másokkal együtt, dr. Varga László, az Amerikai Magyar Jogászok Szövetségének elnöke terjesztette elő.
Varga László könyve vádirat a szó jogászi értelmében: felsorakoztatja
azokat a jogsérelmeket, melyekben azok elkövetőit elmarasztalni kívánja.
Egy vádirat nem hűvös, tartózkodó tanulmány az emberi jogok állásáról;
célja a vádemelés, minél határozottabb, tömörebb formában. Belső felépítésénél fogva le kell mondania az irodalmi segédeszközökről, enyhítő
körülmények felsorakoztatására sincs hely, ez – mint a vérbeli gyakorló
jogász szerző pontosan tudja – a védelem feladata. E célnak megfelelően
a könyv főleg két időszakkal foglalkozik: az első rész a szocialista törvényesség 1947-1956 között bekövetkezett sztálinista eltorzításait, a harmadik rész a forradalomnak 1957-58-ban bekövetkezett és a büntetőjog köntösében jelentkező megtorlását tárgyalja. Ez a két, a könyv javát kitevő
rész a jogsértések katalógusa, hivatalos források, törvényerejű rendeletek,
bírósági határozatok stb. alapján összeállítva. A forradalom emberi jogi
vonatkozásait a 2. rész 10 oldalnyi vázlata tárgyalja.
1959 után Magyarországon a jogrendszert, mint a nyugati világban
mondani szokás, liberalizálták. Ezért, írja a szerző, „a könyvet 1959-el
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fejezem be. A reformok azonban nem jelentik azt, teszi hozzá, hogy a
rendszer alapjában változott volna meg, ehhez ugyanis véleményszabadság, ellenzéki pártok létezése és szabad választások lennének szükségesek.” (10-11 oldal.)
Van-e ma olyan nemzetközi fórum, mely a nemzetek szabadsága
ügyében mondhat ítéletet? Ezt a kérdést tárgyalja húsz oldalon a könyv
utolsó, a jelennel foglalkozó és a jövőbe mutató része. Ebben a szerző
Magyarország helyzetét az önrendelkezési jog szempontjából vizsgálja.
Az önrendelkezési jognak a legfőbb őre és érvényesítője az Egyesült
Nemzetek Szervezete, ennélfogva ez a rész az ENSz-nek az önrendelkezési jog magyarázatában és érvényesítésében követett gyakorlatát ismerteti.
Mint azt egy más helyen alkalmam volt kifejteni 530, az Egyesült Nemzetek Alapokmányának az a világtörténelmi jelentősége, hogy benne az
emberiség politikai vezetői hivatalosan és ünnepélyesen elismerték: a
béke előfeltétele a szabadság és függetlenség szervezett biztosítása. Szabadság az egyénnek, azaz a Föld minden lakójának, függetlenség és önrendelkezés az államoknak, illetve azok népeinek. Az önrendelkezési jogot az ENSz közgyűlése deklarációba foglalta és az 1966-ban elfogadott
emberi jogi nemzetközi konvenciók élére állította, mint azok első szakaszát. Az önrendelkezési jog nemzetközi kodifíkációja tehát annak rendje
és módja szerint megtörtént. Ennek óriási a jelentősége, mert ezentúl figyelmen kívül hagyni nem lehet. A nemzetközileg elfogadott jog érvényesítése azonban hosszú, fáradságos, gyakran keserves feladat. Az elmúlt húsz esztendő során az önrendelkezési jog alapján 59 állam nyert
önállóságot 900 millió lakossal. Ez azt jelenti, hogy a 19. század nagy
tengerentúli gyarmatbirodalmaiból alig maradt néhány terület, ezek is
főleg Afrika déli részén. A tengerentúli gyarmatbirodalmak felszámolása
teljesen újjáformálta a Föld politikai képét, azok a területek pedig, ahol
eddig az önrendelkezési jog nem érvényesülhetett, a világpolitika viharsarkaivá váltak.
A szerző kiemeli, hogy az önrendelkezési jog érvényesítésében az elmúlt esztendőkben az Egyesült Nemzetek Szervezetében sajnálatos és
elfogadhatatlan kettős mérték alakult ki. Ezt a jogot az ENSz gyakorlatában eddig a nyugat-európai nemzetek tengerentúli gyarmatbirodalmaiban
élt népekre korlátozták. Az euráziai kontinensen kialakult gyarmatbirodalmak: a kínai és a cári orosz – amelyet a szovjet vezetés átvett és a má530
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sodik világháború után, az érdekszférák jaltai újjárendezésekor tovább
gyarapított – eddig teljesen kimaradtak a népek önrendelkezési joga érvényesítéséből.
Az érvényesítésnek ezt a kettős mértékét, mint a szerző a nyilatkozatok
egész sorának az idézésével bizonyítja, eddig elfogadták. Két kivétel volt:
a Közgyűlés határozatai 1956-57-ben Magyarországról és 1959-ben Tibetről. E határozatok azonban elszigetelve állanak az ellentétes gyakorlatban, végrehajtásukat pedig levették a napirendről. Hasonló kettős mérték,
mint ezt az ENSz emberi jogokkal foglalkozó bizottságának egyik tagja
megállapította 531, a többi emberi jogra nézve is kialakult.
Közép- és Kelet-Európa több mint száz milliót kitevő népeinek alapvető követelése, hogy az önrendelkezési jog minden megszorítás nélkül őrájuk is alkalmaztassák. Az önrendelkezési jogra hivatkozva indult el új
útján 1948-ban Jugoszlávia, 1964-ben Románia; erre hivatkoztak I956ban a lengyelek és magyarok, ezt kívánják érvényesíteni 1968-ban a csehek és szlovákok. Az önrendelkezési jog értelmezésének és alkalmazásának kérdése minden kontinensen, ideológiai megszorítások nélkül, korunk
egyik alapvető nemzetközi jogi problémája. Az önrendelkezési jog és a
többi emberi jog érvényesítése Magyarországon és a világ többi részein
elválaszthatatlan: a szabadság, mint tudjuk, földrajzilag is oszthatatlan.
Ennek az igazságnak egyik aspektusát foglalta össze Varga László könyve negyedik részében.
„Az emberi jogok Magyarországon” téma teljes monografikus feldolgozása még nem történt meg. Az ismertetett mű célja, mint a Bevezetés
tanúsítja, más: több mint húsz év jogsértéseit összegezte, emlékeztetőül az
idők sodrában, angol nyelven az Emberi Jogok Nemzetközi Éve alkalmából a szerző. Az amerikai közönségnek, és ezenkívül a világ angolul beszélő közvéleményének tájékoztatása az önrendelkezési jog megkülönböztetés nélküli érvényesítéséért folytatott küzdelem magyar vonatkozásairól nagyon fontos feladat. Ebben lehet jelentős szerepe az ismertetett
könyvnek.
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BECZNER TAMÁS
A valóság keresése 532
Baráth Lajos: Tűz és korom, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1967.
Nem vállalkozott hálás feladatra az író, amikor megalkotta ezt a regényt.
Az olvasó nem találja meg benne a modern próza divatos eredményeit,
vagy legalábbis látványos kísérleteit.
A témaválasztás sem kecsegtet sikerrel: egy gyárváros régi barakktelepének egyszerű szegényemberei közé viszi el Baráth Lajos az olvasót.
Ám ez a szegénység nem a „Germinal” vagy az „Éjjeli menedékhely”
lenyűgöző nyomora. Egyszerű, mai szegénység csupán.
A történet hőseit valószínűleg nem fogja közkeletű figurákként emlegetni még a kortársi irodalomtörténet sem, mint például Hábetleréket. A
könnyes szerelmi történetek rajongói, vagy a fordulatos cselekményre
vadászó rámenősebb érdeklődők talán kielégítetlenek is maradnak.
A regény világa ugyanakkor valószínűleg kielégítetlenül hagyja azt a
hivatalos szemléletet is, amely a művészi igényesség rovására is előnyben
részesítené az úgynevezett „munkástematikát”. A regény világából felbukkanó munkások, segédmunkások és napszámosok ugyanis nem túl
sokat példáznak, mint osztályuk előremutatóan tipikus képviselői. Igaz
viszont, a könyvnek ez a tendenciája nem válik olyan kiélezetté, hogy az
ellenzéki irodalmi „csemegékre” kiéhezett olvasóréteg figyelmét magára
hívná.
Nem. A regény anyaga, feldolgozásának módja, témája és mondanivalója nem nagyon alkalmas arra, hogy feltűnést keltsen. Van azonban a Tűz
és korom-nak néhány olyan vonása, amely összefüggésében érdekes és
amelyről érdemes beszélni.
Azok az összefüggések, amelyekben e regény néhány problémája érdekessé válik, sajátosan magyar irodalmi összefüggések. A munkástematika abszolút elsőbbségi joga ugyanis világirodalmi mércével mérve például nem nagyon védhető, az pedig, hogy egy író a munkások szegényebbjét úgy rajzolja meg, mint akik nem sok gondot fordítanak közügyekre, világirodalmi viszonylatban nem számít különösebb eredménynek vagy hiányosságnak.
Szerencsére a magyar irodalmi köztudatban mind erősebbé válik az
igény, hogy irodalmi jelenségeket ne provinciális kihatásaiban vagy ösz532
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szefüggéseiben értékeljünk jónak és rossznak. Az teszi eszerint a legroszszabb szolgálatot a magyar irodalomnak, aki alkalmazkodik viszonylagosságaihoz, s aki nem egy általánosabb nézőszögből próbál megérteni,
ítélkezni vagy segíteni. Amikor tehát kiemelnénk a Tűz és korom valamelyik erényét azzal a meggondolással, hogy ez még mindig reálisabb és
igazabb „ehhez” vagy „ahhoz” képest, akkor elfogadnánk kiindulási
pontnak a mesterségesen kialakított körülményeket, azt amit éppenhogy
el kell utasítanunk.
Könnyű ezt a szót kimondani, hogy: elutasítanunk... ám hogyan utasítsuk el kategorikusan az egyedül valóságos körülményeket, amelyek között az írók mégiscsak alkotni kénytelenek s amely körülmények nemcsak
akadályozzák és befolyásolják az írókat, hanem amely körülményeket az
írók maguk is minden egyes művel újrateremtenek és szilárdabbá vagy
lazábbá formálnak.
Íróknak és olvasóknak vállalniok kell azt a kettősséget egyelőre. A kritikus viszont – legkevésbé sem mint nevető, hanem mint szomorú harmadik – írás és olvasás közben is egyetlen alapproblémán töpreng: azon,
mennyire szabad megértenie azaz megbocsátania azt, ami a művészetben
megbocsáthatatlan.
Baráth Lajos a gondolattalanságban tett megbocsáthatatlan engedményeket a provinciális magyar sajátosságoknak. A regénynek tulajdonképpen nincs is gondolati anyaga. Igaz, egy mű erősebben vagy kevésbé intellektuális jellege írói alkat kérdése is. Viszont az is köztudott és szerencsére mostanában egyre inkább emlegetett tény, hogy prózaíróink munkássága intellektuálisan bizony szegény.
A kritikák azonban, melyek a számonkérést ilyen irányban is erőltetik,
rendszerint megelégszenek annyival, hogy felhívják a figyelmet: miért
nem dolgozta ki az író gazdagabban, árnyaltabban ennek vagy annak az
alakjának gondolatvilágát. Ami persze nem azonos soha azzal az elengedhetetlen követelménnyel, hogy az írók ne történeteket meséljenek el,
hanem szellemi táplálékkal is szolgáljanak az olvasónak.
A gondolatgazdag írók figurái kétségtelenül többet és izgalmasabban
gondolkoznak, ám egy regény teljes gondolati anyaga sohasem azonos
teljesen a regényben szereplő figurák gondolatainak összességével.
A Háború és békében kétségtelenül Pierre töpreng, gondolkozik, vitázik a legtöbbet. De hiába összegeznénk Pierre gondolatait, Andrej nézeteit, Natasa rádöbbenéseit, valamennyi vitapartner által képviselt nézeteket,
nem jönne ki végeredményként az a szellemi tartalom, mely a regényben
fellelhető, hogy egyébről ne beszéljünk, mondjuk csak a történelmi ese1653

mények okainak tekintetében is. A szereplők által szószerint kimondott
gondolatok és a regény teljes egésze között mutatkozó plusz Tolsztoj
szellemi gazdagsága.
Ahhoz, hogy egy mű szellemi élményt, intellektuális izgalmat is nyújtson, nem is feltétlenül szükséges, hogy filozófiai vitákat ábrázoljon az író.
Az sem feltétlenül szükséges, hogy hősei intellektüelek legyenek, noha az
élet és az irodalom gyakorlata szerint természetesen elsősorban az értelmiségiek, a szellemi területen alkotó emberek hordozzák az érdemleges
szellemi tartalmakat.
Camus Pestisének Rieux doktora mélyen és fordulatosán gondolkozó
egyéniség. Ám a Közöny hősére már éppen az jellemző, hogy a világ változásai nem képesek többé befolyásolni érzelmi és gondolatvilágát. Mégis, nem a legintellektuálisabb alkotások közé tartozik a Közöny?
A gondolati tartalomra és színvonalra irányuló igény tehát nem száll
alá azzal, hogy az író egyszerű, silány intellektuális életet élő embereket
választ hőseiül, akiknek gondolata a szegényemberek napi közhelyeinél
és napi gondjainál tovább nem terjed.
Az öreg halász és a tenger öregemberénél együgyűbb,
antiintellektuálisabb figurát nem nagyon alkottak e században. Ahogyan
az öreg halász beszélget a nagy hallal, napokon át, egyedül a tengeren, az
olyan elhitetően egyszerű és közvetlen, ahogyan egy tanulatlan napszámos kifejezi magát. Mégis nem egy megfogalmazatlan, de az író által
nagyon is mélyen átélt és sugallt gondolatrendszer emeli-e fel az egész
történetet a legnagyobb művek szellemi csúcsaira?
Ez a gondolat nem csupán a mondanivaló heroikus pesszimizmusa.
Ennek a gondolatnak a kifejtetlensége serkentő és élesztő erejű, arra sürget, hogy egy egész humanista filozófiai rendszert fogalmazzunk hozzá és
összemérjük saját életfilozófiánkkal, arra ösztönöz, hogy elsajátítsuk és
arra, hogy hirdessük. Nemcsak érzelmi megrendülést okoz, hanem hirtelen bevilágítja szellemi horizontunkat. Bizonyossá válik bennünk, hogy
az író megtudott valamit az életről és miután elolvastuk a művet, mi is
tudunk valamit. Végső soron nem kevesebb ez sem a Varázshegy intellektuális parádéjának végső erkölcsi következtetésénél.
Baráth Lajosnak egyelőre nincsenek gondolati következtetései azzal az
életformával és sorssal kapcsolatban, amelyet az egyszerű, szegény munkásság él ma. Annál érdekesebb azonban az az intuitív próbálkozás,
amelyre valóságérzéke készteti, amikor megragadni igyekszik a korszak
életéből valami lényegeset.
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Említettem már, hogy a regény munkáskörnyezete és munkáshősei
nem mindenben felelnek meg azoknak a sarkalatos követelményeknek,
amelyeket a munkásosztály ábrázolásával kapcsolatban támasztanak –
illetve támasztottak – a hivatalok.
Voltak szigorúbb korszakok is e tekintetben és csak örvendezve állapíthatjuk meg, hogy elmúltak azok az állapotok, amikor egy regényt,
amelyben egy mai munkáskolónia teljes egészében szegényen és küszködve él, egyértelműen elutasítottak, mondván, hogy nem ez a jellemző.
Nem mintha Baráth valamiféleképpen is azt kívánná sugallni, hogy ez
az általános szegénység és garasos küszködés jellemző a munkásság mai
életére. Erről szó sincs. Ez az egész „jellemző”, „nem jellemző” hisztériás
kiélezettség úgyis mindenkor a napipolitika harcias erőlködése volt csupán. A jó műhöz nem feltétlenül szükséges, hogy az író valamit sikeresen
bebizonyítson a napipolitika ellenében, mint ahogyan az sem szükséges,
hogy mellette bizonygasson valamit.
A jó mű igénye saját világában hordozza lehetőségeit. Ha az írót származása, érzelmi kötöttsége vagy gondolkodása a szegény emberekhez
vonzza, mindenképpen biztosítani kell neki, hogy a társadalomnak erről a
rétegéről írhasson, összefüggések nélkül, akkor is, ha nem derül ki regényéből, hogy 1938-hoz képest mennyivel nőtt 1967-ig a munkásosztály
egy másik rétegének életszínvonala.
Az író egy zárt világba száll alá, természetes, hogy a régi évtizedekkel
ezelőtt épített kormos gyári lakótelep külön és teljes világként jelenik
meg regényében. A regényből csak utalásokból tudjuk meg, hogy valahol
a háttérben, talán már bent a nagyvárosban a szocializmust építik. Itt a
kolónia napi gondokkal küszködő szegény emberei mindenesetre, ha meg
akarnak szabadulni a férges, piszkos barakkokból, saját kezük munkájával
kénytelenek maguknak házat építeni, s költségvetés sem jut rá az államháztartásból, csupán amit saját, amúgyis gyenge étkezésükből megspórolnak. Két kezükkel törik fel a földet, ásnak alapot, hordanak követ, raknak
falat s mindezt a napi kenyérkereső munka után. Pontosan ugyanúgy,
mintha még a kapitalizmusban élnének.
Igaz, a gyár salakot hordat nekik, mesterembereket kölcsönöz. Igaz, az
egész házépítésnek adminisztratív mozgatója egy párttitkár, de ez annyi
írói engedmény csupán a napipolitikának, ahogyan az emberek is munkából hazafelé fáradtan elolvassák a plakátokat. Ahogyan tudomásul veszik,
hogy itt és így kell élniük. Az élet neheze attól még ugyanolyan. S a
szegényemberek igazsága, akiknek nem jut állami lakás, nem sokban különbözik a világ más részén élő szegények életétől.
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A valóság rehabilitálása ez a történet, amelyben javakorabeli férfiak
belerokkannak a mindennapi nélkülözésekbe és a lakásépítés emberfeletti
erőfeszítésébe. Ahol egyetlen öreg tizenkilences aggastyán papol csak
politikai frázisokat, de ahol a regényalakokhoz hasonlóan nem kell őt
komolyabban vennünk, mint a szombatista hívők szent jövendöléseit. A
valóságnak ettől a másik arculatától azonban nem éri szellemi vagy ideológiai károsodás a szocializmust építő társadalmat. Mert – ilyenkor derül
ki – az olvasó nem keresi kárörvendően és kajánul az olyannyira fontosnak vélt optimizmus-pesszimizmus statisztikai aránypár felborulását. Az
olvasó legfeljebb azt érzi, hogy ez az igazságtalanul atipikus történet az
igazság irányába közelit. És elégedett ettől.
Írói erényként tulajdonképpen nem is említhetünk meg egyebet Baráth
Lajosról, mint a valóság becsületes keresését. Sok is, kevés is. Túlzottan
örvendeznünk sem szabad egy kis részletengedményen, egy kis részletnyereményen.
A Rozsdatemető a munkásosztálynak egy hasonló rétegére áthatóbb és
vakítóbb fényt vetett. Ezért nem lehet különösebb dicsekvés tárgya, hogy
minálunk már bizonyos fokig valósághűen lehet ábrázolni a munkásosztályt, mert erre a magyar dicsekvésre bármelyik francia, angol, japán vagy
dél-amerikai olvasó visszakérdezheti, hogy: miért csak bizonyos fokig?
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BECZNER TAMÁS
Három kisebbségi folyóirat 533
Híd, Irodalmi Szemle, Igaz Szó
Az újvidéki Hídnak van egy rovata, következetesen az utolsó oldalakon,
„Tények és nézetek” a címe. A jugoszláviai, vajdasági, de sokszor a magyarországi kulturális élet mindennapjaival foglalkozik, afféle glosszagyűjtemény, melyben Tomán László vitázik, támad, megjegyez, szól hozzá, leleplez és kommentál. Többek között ilyen problémákat vesz észre,
tűz tollhegyre: a jugoszláviai televízióban megindult a magyarnyelvű
különműsor; a magyar anyanyelv oktatása az iskolákban egyáltalán nem
kielégítő; az újvidéki Szerb Népszínház minden előadáson félig üres. A
műsorpolitika nem tart lépést a drámairodalommal; az Index című újvidéki egyetemista lapot elkobozták erkölcstelen szépirodalmi részletei miatt.
Ugyanakkor ugyanezek az írások már megjelentek belgrádi lapokban,
szabadon; Szenteleky Kornélról nevezte el magát egy iskolai önképzőkör.
Mikor becsülik meg már Szenteleky emlékét – hosszú időn át kispolgári
irodalmárnák bélyegezték –, legalább annyira, hogy egy utcát nevezzenek
el róla; a Politika című jugoszláv lap azt fejtegeti, hogy a tömegsiker az
igazi művészet lefokozása is lehet; megjelent a vajdasági magyar irodalmi
tankönyv negyedikes kötete. Anyag; Illyés, Németh László, Déry, Weöres, Tamási Áron, Veres Péter, Pilinszky, Juhász, Hemingway, Faulkner,
Sartre, Camus; Kányádi Sándor erdélyi költő előadása a bécsi Pen Klubban. A romániai magyar költészet, azáltal, hogy sorsa a románsághoz
kapcsolódott, mentesült a hagyományos nemzeti közteherviseléstől,
amelyből jórészt csak a magyarságot érdeklő művek születtek; egy jugoszláv diák 24 órán keresztül szavalt egyfolytában könyv nélkül; Henry
Miller Ráktérítőjét obszcén részletei miatt be akarja tiltani az ügyészség;
a jugoszláv magyar közvélemény rokonszenvvel figyeli a csehszlovák
fejlődést, de a lengyelországi események – egyetemi tanárok félreállítása,
antiszemitizmus – aggodalmat váltanak ki; a szabadkai Népszínház magyar együttesének egyetlen rendezője nyilatkozik: kevés az anyagi és erkölcsi támogatás.
Néhány mondat egy glosszából: „A szabadkai Új Symposion estjén
Gerold László felolvasott írása nálunk talán először fejezi ki ilyen szókimondóan kulturális helyzetünket, szellemi életünk sivárságát, azt a kö533
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zönyt, amely most már nem abban nyilvánul meg, mint Szenteleky idejében, de pusztít ma is. Fiatok, Skodák, Peugeot-ok árnyékában, a tv mindent szájbarágó, ostobaságokat szuggesztíven tálaló képernyője előtt, egy
olyan korszakban, amikor a sport, főleg a labdarúgás iránti érdeklődés
minden mást háttérbe szorít.”
Azért idéztem hosszabban a kritikai jegyzetrovatból, hogy az olvasó
némi fogalmat szerezzen a reális helyzetről, amelyben az újvidéki Híd
működik. Amennyiben esetleg az eleve bíráló, hibakereső kritikai anyagból kibontakozó kép – ahogyan mondani szokták – nem jellemző fő vonalaiban a valóságra, annyiban jellemző a folyóiratra. A Híd ugyanis a legbátrabban, legszínvonalasabban, legfrissebben, legnagyobb látókörrel és
legkisebb megalkuvással szerkesztett magyarnyelvű szépirodalmi folyóirat, nemcsak a kisebbségi, tehát erdélyi, szlovákiai lapokkal összehasonlítva, hanem a magyarországiakhoz mérten is. Úgylátszik, hogy az irodalmi közgondolkodás színvonalát nem a társadalom megoldatlan nehézségei, bajai húzzak vissza, hanem az, ha nem lehet beszélni e nehézségekről.
A lap anyaga sokkal tágabb lélegzetű annál az életanyagnál, amelyet az
imént egy kritikai jegyzetrovat tematikájával érzékeltettem. A vajdasági
magyar irodalom – valószínűleg a jugoszláviaival együtt, illetve annak
hatasára –, túljutott azon a kezdeti fokon, amikor az irodalom abban véli
elnyerni végső értelmét, hogy a társadalom mindennapi életét tükrözze s
ezzel a valóság úgynevezett jobb megismerését, feltárását szolgálja. A
Híd egyik kritikusa épp ezzel kapcsolatosan bírálja Ungvári Tamás utolsó
könyvét, a Poétikát:
„Tudjuk, a megismerésnek egyéb – megbízhatóbb – módja és célszerűbb lehetősége is van, mint az, hogy a művészileg tükröztetett világ képét szemléljük. Tehát a regényben a megismerés nem lehet esztétikai
summum bonum. S ebből az is következik, hogy a tükrözés sem esztétikai
érték, legalábbis nem meghatározóan, hanem csak egyik aspektusa az
irodalomnak. Igaz, Engels azért értékelte Balsacot, mert tőle 'még a gazdasági részleteket illetően is' többet tanult, mint a kor valamennyi hivatásos történészétől. Rendkívül hasznos és roppant szempont ez – a szociológus számára. Tiszteletlennek és profánnak látszik a párhuzam, de ide
kívánkozik: Flaubert Salammbójának lakomái a szakács számára fogják
ugyanezt az örömet meghozni. De egyiküké sem művészi, esztétikai
öröm, hanem olyan, amely vagy már túlnan vagy még innen esik az irodalmon. Viszont Ungvári számára a regényforma csak azért fontos, mert
vele a művészetet 'hozzákötjük a világ más megismerési rendszeréhez'.
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Félő, hogy a szerző nemcsak a regényt, hanem magát az irodalmat is csak
más megismerési rendszerek keretében tudja elképzelni, csak más-más
rendszerekbe kényszerítve tudja értékelni.”
Ez az irodalmi elképzelés feladja az éppen elért, vagy a hivatalos tervek szerint megvalósítani kívánt valóság mechanikus leírásának, propagálásának célját. Amikor azt mondottam, hogy ez az irodalom a mindennapi, sokszor nem is sok pozitívummal biztató valóságnál sokkal gazdagabb, akkor nem arra céloztam, hogy a vajdasági irodalom elszakadt a
valóságtól. A kifejezés maga is jellegzetesen dogmatikus lett volna. Mivel
a művészet, az irodalmi művek, képesek önmaguk világát, valóságát, belülről, önállóan kiépíteni, mi szükség volna a tükrözési elmélet által propagált egy az egyhez mechanikus párhuzamra? A haladó, modern művészet mindenkor egy jövőbeli tudati állapotot sugallt, valósága sem lehet
tehát a máé. Bartók világát, bármennyire is a húszas-harmincas évek táplálták, mai – ha szabad így kifejezni: Godot el nem jövetele utáni – lelkiállapotunkkal élhetjük át csak igazán. Nem beszélve Weöres Sándorról,
aki verseit a negyven év múlva eljövendő harmadik évezrednek ajánlotta.
Az igazán modern művek feladata ezért mindig sokkal több, mint a ma
tükrözése. A vajdasági irodalom a tudományos röghözkötődést ezért a
szociológiának engedte át – mellékesen: két érdekes szociológiai tanulmányt is olvashatunk az utolsó számokban – s a jövőnek elkötelezett
szerkesztés főleg a problémakeresésben találja meg feladatát. A „problémakeresés” fogalma sokak tudatában, sajnos, eltorzulva él, a problematikus írások Magyarországon ugyanis azt jelentik: hogy a napipolitikai
irányzattal politikailag nem egyező írások, mintha a problémáknak csak
egyetlen, politikai aspektusuk lehetne! A problémák keresése azonban
valójában az egyetlen igazi intellektuális tevékenység s ilyen szempontból
a Híd szépirodalmi és kritikai írásai mind problematikusak. Vagyis intellektuálisak. Ez az intellektualizmus megintcsak és természetesen nem
azonos azzal, amit például az úgynevezett gondolati verseken értenek. Az
intellektuális színvonal ugyanis nem bölcselkedés. Versekre vonatkoztatva, nem feltétlenül tartalmi a megnyilvánulása. Hiszen a formai kísérletezés – hacsak nem utánzásról van szó – mindenkor egy intellektuális kielégítetlenség jele. A művészek intellektualitása ugyanis az ember szellemi
lehetőségeivel való kísérletezés, sokszor az azzal való játék. Ilyen szempontból elmaradott, mondjuk, a Kortárs versrovata, és szellemileg mozgékony a Híd-é. Tolnai Ottó költőt így jellemzi egy kritikusa:
„Tolnait szabadon nevezhetnénk a humánus lehetőségek szenzibilis
analitikusának is, azzal a megjegyzéssel, hogy a lehetőségek fogalma nem
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azonos a politikai, gazdasági részletlehetőségek fogalmával, hanem ontológiai színezetű.”
S Tolnai költészetének két alapvonását az iróniában és a paradoxonban
leli meg. Mindkét írói jellegzetesség erősen intellektuális színezetű. Noha
ez az intellektualitás nem azonos valamilyen eszmerendszer szerinti gondolati tevékenységgel.
„Aki egy eszméhez, egy elemhez hű csupán, az minden mást talajtalannak, lehetetlennek tart. Csak a játékos szellem tudja felülmúlni ezt az
egyoldalúságot, valamint azokat a szokásokat, amelyek nemcsak odakinn,
hanem idebenn is lakoznak. Vagyis a játékos szellemnek az az elve, hogy
azok vagyunk, amik, de mást is cselekedjünk, mint ami ebből a létezésből
szükségszerűen következik. Cselekvésünk az, ami, de mások is legyünk,
mint amit e cselekvés törvényei diktálnak. Így a játék a hermetikus ÉN
felülmúlását hozza magával, képessé teszi arra, hogy többértelmű világ
tényeit, szempontjait, eszméit alkotó módon befogadjuk. A játék az én
dialektikus fegyvere, amely által a szubjektív szellem befogadóképessége
növekszik.”
A többértelmű világ játékos befogadása: minden bizonnyal ez az, amire a dogmatizmustól gúzsbakötött szellem képtelen. Hiszen a többféle
értelmezés lehetőségét eleve kisütik agyában a folytonosan rövidrezáruló
formulák. Az intellektualitás ugyanakkor azt követelné: előítéletektől
mentesen, komolyan venni egy-egy lehetőség többféle értelmezését. Az
ilyen intellektuális prózában talán nem a történet volna a döntő. Hanem a
dolgoknak egy olyan arculata, amely noha hihetetlen, az íráson belül logikus. A feltételezés, hogy minden másképp is lehetne és a kifejtés, hogy
mi volna akkor az értelme. Ez mindenesetre magas intellektuális képességet követel az írótól. Tulajdonképpen új rendszert kell alkotnia a dolgokhoz, mint amikor a fizikusok egy új világképbe gyúrják bele a mindenséget. A matematika, valamint az irodalom történetéből tudjuk, hogy ez
nem egyszerű. A Híd prózai írásai között mindenesetre találkozunk olyanokkal, amelyek ezt megkísérlik. E modern prózai írások jelentőségét
növeli, hogy olyan folyóirat közli őket, amely nem egy szempontot akar
ezzel kipipálni, vagy nem dokumentálni akar, hogy azért nálunk ilyen is
van, hanem amely ezt érzi főfeladatának.
Igen érdekes írás a Híd márciusi számában Varga Zoltán „A parancsnok” című novellája. Vietnámban játszódik, pontosan meg nem nevezve.
A novella hősében, egy vietkong parancsnokban, a dolgok véletlen összejátszása folytán egyszercsak tudatosul, hogy az ellenséges foglyok kivégzésére mindig egy bizonyos típusú harcos jelentkezik. Alapjában véve
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pompás fickóknak tartja őket, ezek a legügyesebb harcosok, de van bennük valami állati. A szónak abban az értelmében, hogy az állatnak nincs
fogalma a halálról. Ezek képtelenek felfogni az élet jelentőségét, másokra
vonatkoztatva éppúgy, mint magukra nézve. Nem lehet véletlen, hogy
ezek a kivégzők maguk is rövidesen nem térnek vissza a bevetésről. Amikor a parancsnok döbbenten felfedezi ezt a kegyetlen játékot, maga sem
tudja eldönteni, mi köze van e törvényszerűséghez. Igaz, ő küldi az önkéntes ítéletvégrehajtókat a legközelebbi bevetésre. De azok maguktól is
jelentkeznének. Hiszen kétféle ember van, veszi észre a parancsnok. Az
egyik fajta arca a kelleténél keményebb, szeméből pedig hiányzik a tűnődés fátyla. A másik fajta gyakrabban sápad el, könnyebben megy el étvágya.
A valóság független a parancsnoktól és mégse. A dolgok őnélküle lettek ilyenek, mégis ott, őnála azért látszanak ilyeneknek, mert ő felfedezte
őket. A parancsnok felfedezésében van valami elfogadhatatlan és hihetetlen. Mégis folynak tovább a kivégzések és másnap elesnek a kivégzők.
Talán a dolgok maguk büntetik meg a parancsnokot azzal, hogy a főparancsnok magához hivatja őt, felelősségre vonja, természetesen bizonyítékok nélkül, majd rábízza egy különösen veszélyes különítmény parancsnokságát. A többértelmű világ szubjektív birtokbavétele nemcsak
alkotói elv egyeseknél. A Híd szerkesztési elveiben is megnyilvánul a
világ többféle magyarázatának szabad érvényesítése, sőt összefogása. A
magyar irodalom öt szólamát: az anyaországit, a szlovákiait, az erdélyit,
jugoszláviait és a nyugati magyar emigráns irodalmat csak a Híd hagyja
együtt zengeni. A szlovákiai, erdélyi költőkön kívül csak a legutóbbi
számokban olvastuk az Angliában élő Gömöri György írását, s láttuk az
utolsó években feltűnt, jelenleg Nyugat-Németországban élő Koncz Csaba fotóit. Az anyaországi irodalommal sincs egyetlen folyóiratnak olyan
beható kapcsolata, mint a Híd-nak. Íme, hazai írások az utolsó hónapokból: Mészöly Miklós novellája. Levélinterjú Pilinszkyvel. A költő kifejti
ars poétikáját, s a munkásságával kapcsolatos hazai félremagyarázásokat
tisztázza. Pomogáts Béla új utakon járó tanulmánya Déry avantgardista
pályakezdéséről. Hosszú levélinterjú Németh Lászlóval, egész pályájáról,
a vele kapcsolatos irodalomtörténeti, irodalompolitikai problémákról s –
ahogy az író érzi – utolsó időben való keserű magáramaradásáról.
Ami a kisebbségi lapoknál mindig sarkalatos kérdés: a viszony az államalkotó többség irodalompolitikájához. Erdélyben ez nagyon nehéz,
Szlovákiában sokkal könnyebb, noha nem problémátlan. Jugoszláviában
nemrég jelent meg egy könyv e témáról – Rehák László: A kisebbségek
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Jugoszláviában – s a Híd kritikusának egy megjegyzése a kérdéshez: az
óhajokat nem lehet azonosítani a valósággal. Láthattuk az előbb idézett
glosszaanyagból is, hogy a magyar kultúra többek között súlyos szervezési, tehát államilag megoldható problémákkal is küszködik. Mindenesetre a
Híd szerkesztésében az olvasó nem tapasztalja a szerb irodalom erőszakos
népszerűsítését. Ami szerbből fordított anyag, az megfelel a lap valódi
érdeklődési körének. Egy igen tartalmas és érdekes riport-dokumentumot
is olvastunk: Bogdánfi Sándor 15 napig Lengyelországban járt, a márciusi
lengyelországi eseményekkel kapcsolatos igazságot kereste: valóban vane hivatalosan szított antiszemita hangulat Lengyelországban. Az írás
nemcsak egy Gomulka beszédből idéz antiszemita részletet, hanem beszámol funkcionáriusok és nem párttag írók pártszerű antiszemita kijelentéseiről is.
És még valamit: a Híd minden információs, kritikai és vita-írása mentes a türelmetlenségtől. És még valamitől mentes a lap, Bogdánfi Sándor
egy aforimzája ennyit mond erről: „...egyetlen marxista könyvben sincs
említés a gazsulálásról.”
*
A pozsonyi Irodalmi Szemle nevét az új, háromkötetes Magyar Irodalmi Lexikon – érthetetlen módon – meg sem említi. Pedig ennek a nagyon rokonszenves, formájában és tartalmában sokféle igényt kielégítő
havi szépirodalmi folyóiratnak rendkívüli szerepe van a csehszlovákiai
magyarság szellemi életében.
Az évfolyam, amely előttem fekszik, hozzávetőlegesen azt az egy évet
öleli fel, amely a márciussal kezdődő csehszlovákiai változásokat megelőzi. A magyarországi olvasó, természetesen, valamivel többet keres
minden kisebbségi irodalomban, annál a magától értetődő megfigyelésnél
és értékelésnél, hogy ti. mennyivel van előbbre vagy hátrább a határontúli
magyar irodalom. S talán nem túlzók, amikor megkockáztatom, hogy az
átlagolvasó Fábry Zoltán nevén, írásain kívül, részleteiben igen keveset
tud a szlovákiai magyar irodalomról. Hogy ez az irodalom mennyiben
azonos és mennyiben nehezebb helyzetben van a hazainál, társadalmi
körülményeit tekintve, igen sokatmondóan jellemzi a lap egy
közvéleménykutatása, amelyet a kassai magyar ipariskola tanulói között
végzett, úgyis, mint leendő felnőtt olvasók között. Ragadjunk ki két kérdést az anyagból. Az első kérdés: Mi az életcélod?
A középiskola befejezése után egyetemre szeretnék kerülni. Titkos vágyam: költő akarok lenni. Hiszem, erős akarattal, vasfegyelemmel leküzdöm az akadályokat. Főleg a nyelvi nehézségeket. – Híres labdarúgó sze1662

retnék lenni s boldog életet élni, de úgy, hogy mindenütt ember maradjak,
sehol se csalódjanak bennem. – Jó autószerelő szeretnék lenni, ez a legfőbb vágyam. – Jó állásba szeretnék jutni, magas fizetéssel, hogy családomnak mindent biztosítani tudjak. – Mérnök szeretnék lenni és futó. –
Megismerni a világot, nyelveket tanulni. – Életcélom? Hm... hm.. itt? –
Olyan feleséggel élni le az életet, aki csak értem él. – Újságíró szeretnék
lenni.
A másik kérdés: egyéni fejlődésed szempontjából van-e jelentősége
nemzeti hovatartozásodnak?
Hátrányát érzem, mert sok esetben a szlovák nemzetiségűeket részesítik előnyben, akár egy boltban is. – Hátránya nincs, előnye, hogy mi ráadásul még egy nyelvet tudunk. – Se előnye, se hátránya. – Egy fogorvosnő rámkiabált: ne beszéljen itt magyarul és várjon. – Nyelvi nehézségeim voltak és így abba az iskolába, ahová kedvem volt, nem vettek fel. –
Hátránya nincs, előnye igen: eredetiben olvashatom a magyar líra klasszikusait. – Sajnos, nem nagyon válogathatunk a pályák között.
E válaszok sokkal többet jeleznek egy éppen felnövő nemzedék tudati
szintjénél. Nemcsak a szokványos problémák ábrázolása vár ezek szerint
az irodalomra, hanem a nehézség is, hogy a nyelv, amelyen válaszol,
hogy úgy mondjam, nem „hivatalos” nyelv. Fábry Zoltán vallomásszerű
írása igen megrázóan érzékelteti ezt:
„Leveleket kapok diákoktól és dolgozó fiataloktól. És verseket! És
szomorúság béklyóz: fiataljaink nem tudnak magyarul. És mégis: verseket
írnak ilyen készületlenül, ilyen elárvultan. Az egyik versben „mer” áll
„mert” helyett. Nem gépelési hiba, a „mer” következetesen ismétlődik.
Egy másik fiatal versében „mert” helyett „merd” ismétlődik. Egy főiskolás versíró mentegetődző sorai minket találnak el: „Minthogy édesanyanyelvem helyesírásával csak a négy első évek alat foglalkoztam az alapiskolán, elég rosszul megy. Szégyelem magam ezir, de azt hiszem semmi
sincs elveszve.” Hajlamosak vagyunk, hogy nyelvi bajaink okát másokon
keressük. Merjünk egyszer magunkba nézni. Ahol a szülők a négy magyar alsó osztály után pontot tesznek, ott ne keressünk bűnbakot. Erős
várunk nekünk a nyelv. Erős lett, mert Kazinczyk építették. Alapoztak,
falakat húztak, tetőt boltoztak, várat építettek, időtállót, maradandót. Lakjuk-e, védjük-e? Lakói és őrei vagyunk e tényleg?”
Az Irodalmi Szemle ilyen anyagai a magyar nyelv kedvezőtlen és a
magyar írók bizonyos fokig kedvező helyzetére vetnek fényt. S ez a kedvező helyzet végeredményben abból áll, hogy az Irodalmi Szemle íróinak,
ellentétben az erdélyi írókkal, mégiscsak módjuk, joguk van megírni a
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valóságos problémákat. Legalábbis a kisebbségi magyarság problémáit. S
ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy ez az irodalom nincs megterhelve az
irodalompolitikai irányítás ismert előírásszerű kívánságaival. Ez nagyon
sok, ha nem is minden. Ha nem is a teljes, majdnem teljes írói lehetőség,
amellyel már egy idő óta a cseh és szlovák nyelvű írók élnek. S ez a másik jellemzője a szlovákiai magyarnyelvű irodalomnak, hogy ti. a folyóiratból nem bontakozik ki olyasféle erőteljesen önálló, bíráló és demokratikus közszellemet követelő irányzat, amellyel az ugyanabban az országban élő cseh és szlovák nyelvű írók áttörték a dogmatikus irodalmi irányítás korlátait.
Hogy a csehszlovák és a csehszlovákiai magyar irodalmi élet között
valamiféle egészségtelen kontaktushiány van, arról a magyar írók, hivatalosan a Szlovák írók Szövetségének magyar tagozata közgyűlési felszólalásai is tanúskodnak. A lap közli ezt a fontos dokumentumot. A szervezeti
beszámoló például megemlíti eredményként, hogy az önálló magyar
könyvkiadó ügyében többször eljártak a szlovák központi bizottságnál,
amelynek akkor még Dubcek volt a titkára, s 1967 január elsejével megindulhatott a Tátrán kiadó magyar üzeme. A beszámoló így folytatódik:
„A vezetőségi ülések régi témája a szlovákiai magyar írók jelesebb
műveinek szlovákra illetőleg csehre fordítása. Az ezért folytatott több
éves harc eredménye sajnos még mindig egyenlő a nullával. A harmadik
csehszlovák írókongresszus határozata kimondja: nagyobb figyelmet kell
szentelni a nemzeti irodalomnak. Meg kell teremteni jobb érvényesülési
föltételeiket.” Sajnos, ez ebben a formában a mai napig nem történt meg.”
Ennél továbbmegy a prózaíró Duba Gyula analízise:
„A szlovákiai magyar kultúrának nincs publicisztikai légköre, vagy ha
van, erőtlen és esetleges. Figyeljük meg, milyen kevés sajtónkban az önálló elméleti írás, a gondolati integrációs törekvés vagy summázás, mely
valóságunk problémáit elemzi. Nálunk az írói mentalitásnak nem jellemzője az állandó, kifelé is megnyilvánuló szellemi forrongás. S ehhez járul
még a nemzetiségi létből adódó bátortalanságunk, hogyan szólhatnánk mi
hozzá olyan nagy dolgokhoz!”
A mai szlovákiai magyar irodalom nehézségeit könnyebben megértjük,
ha idézünk Monoszlóy Dezső analíziséből. Monoszlóy, akitől jó verseket
s egy érdekes, groteszk prózai írást olvastunk az Irodalmi Szemlében, az
alkotói problémákat már nemcsak elsődleges társadalmi összefüggésében
veszi szemügyre:
„Egy-két naiv felszólalás az indulás mithoszánál és a tájnál maradt és
nem mutatott rá a megérkezés közös végállomására. Holott a megérkezés
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pályaudvara kétségtelenül a XX. század második felének bonyolult világa. ... Hagyomány, magyarságélmény, irodalmi eredmények huzamosabb
tisztulási folyamatot igényelnek s még valamit: a szélesebb hasonlítások,
a nagyobb összefüggések keresését. Az az újabb igény, amely már a világkirakatokban keresi a maga portékáját, nemcsak azzal a kérdés feltevéssel párosul, jó-e az számunkra, amit csinálunk, hanem azzal is, hogy
kelbe másoknak is. Belekerülhetnek-e végre a kirakatba s nem szorulnak
kívül a számunkra oly jelentős és kedves Arany Jánossal és Móricz Zsigmond-dal egyetemben.”
Ez az igény és ez az erőfeszítés legalább annyira meglepő, mint amennyire rokonszenves: sok szlovákiai magyar költő és prózaíró európai,
világirodalmi igénnyel próbálja magát Európához és a világirodalomhoz
mérni. A provincializmus mércéjét és tegyük hozzá: a szocialista realizmus mércéjét elvetették, noha nem látványos közgyűlési határozatban,
csak csendesen, inkább a művészeti gyakorlatban. Ez az egyetlen, amit,
úgy látszik, jól eltanultak a cseh íróktól. Ez elsősorban a lapnak egy olyan
arculatában nyilvánul meg, amelyben alig-alig fedezhetők fel a tipikus
népi-demokratikus irodalom sajátosságai: például bizonyos tematikai
„súlypontok” hangsúlyozása, az írók napi szépirodalmi hozzászólásai a
fontosnak besúlykolt aktuális eseményekhez s egyféle szerkesztői válogatás, amely lelkiismeretesen dokumentálni igyekszik, hogy nem a modernség és az általános emberi problémák iránti szellemi érdeklődés, hanem az
aktívan politizáló realizmus az irodalom fő irányvonala.
A világkép, amely az Irodalmi Szemle prózai és költői terméséből kibontakozik: szubjektív. Inkább jellemzi az irodalom törekvéseit, reakciót
az irányított irodalmi korszak sematizmusával szemben, mint a kor és a
társadalom szociográfiaszerű tükrözését, A vállalkozás, az adott társadalmi és történelmi körülményektől majdhogynem függetlenül, felzárkózni a
korszerű világirodalomhoz, valójában drámaian kamaszos, idealista cselekedet. A nyelv, amelyen írnak, olyan nyelvterületé, amelynek írói szabadság jogai nem annyira demokratikusak, mint azé az államé, amelyben
élnek, ugyanakkor viszont ebben a haladóbb társadalmi formájú államban, nyelvi elzártságuknál fogva, kevés hatásuk lehet törekvéseiknek. Az
Irodalmi Szemle kevés vitacikke közül hadd idézzem Tőzsér Árpád egy
önanalízisét ezzel kapcsolatban:
„Röviden és képletesen: falusiak és magyarok vagyunk a polgár és
szlovák Pozsonyban. Hurcoljuk otthonról hozott humánusabbnak hitt, de
sokszor csak gátlásosabb erkölcsünket, s magyar hagyományainkat, műveltségünket és történelemtudatunkat, amely tér híján nem felszabadít,
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hanem agyon nyom bennünket. Eredmény: jobbik esetben az „önmagából
kifelé monológizáló” írói attitűd, a vágyakozás irodalma, rosszabbik esetben előlegezett szintézis, amikor is semmi más nem történik, csak vagy
idegeneket beszéltetünk magyarul, vagy várossá dekorált faluban mozgatjuk hőseinket. Nyelv és valóság, műveltség és valóság között ötvenéves a
hézag, ötven év előtti prózai konvenciók: a szüzsé és a pontos jellemrajzok nyelvén „monologizálunk önmagunkból kifelé”, akarjuk kifejezni a
nagyon is mai s világérvényű magányunkat, ellentmondásainkat.”
Talán túlzott ennek az önanalízisnek a pesszimizmusa. Mintha a szlovákiai magyar írók nem vennék figyelembe, hogy ha csak egy felülről
irányító művészetpolitika közbe nem avatkozik, a mai művészet alapvetően belülről kifelé monologizáló. Ami pedig a világérvényű magány kifejezését illeti, ez körülbelül az az általános életérzés, amelynek kifejezését,
ha megakadályozza a felülről jövő irányítás, annak a kornak a lényegét
sikkasztja el a művészi ábrázolásokból, amely kor állítólag a tömegek és a
modern kollektivizmus kora. Az Irodalmi Szemle prózai írásai igen meglepően tükrözik, milyen keveset számítanak a kor kollektív tömegkülsőségei az emberi lélek legbelsőbb problémáiban. E novellák világából még
a népi demokratikus társadalom kulisszái is hiányoznak. Ami megmarad:
a figurák lényeges, belső emberi kilátástalansága, a társtalálás reménytelensége, a másokhoz való közeledés kilátástalansága, a külső világ és a
belső világ mindenkori feloldhatatlan ellentmondása. Duba Gyula,
Monoszlóy Dezső, Gál Sándor, vagy a fiatal Kovács Magda elbeszéléseiben ez ragadja meg az olvasót. Ez adja szuggesztivitásukat. A versek világáról pedig, a hazai átlagkritikus bizonyára nagybölcsen azt állapítaná
meg, hogy hiányzik belőlük az „életöröm”. Íme így látja a lap fiatal költőit:
„Ami a fiatal költőket tekintve első látásra a szemünkbe tűnik, az éppen a programnak, a fogadkozásoknak, a deklarált szándékoknak, tehát
egyfajta romantikának a csaknem teljes hiánya. Közülük már senkit nem
lehet megdicsérni a „nagyot akarásért” s nem lehet az osztályhűség deklarálásával jellemezni.”
Delirizálóknak nevezi e fiatal lírikusokat kritikusuk. E delirizálás
azonban nemcsak a fiatalok sajátja. Talán azt lehetne mondani, hogy e
delirizálás a lap sajátossága. S elsősorban azt jelenti, hogy hagyományaiban, Voznyeszanszkij sokat vitatott, úgynevezett problematikus verse: Az
ízlésében alig befolyásolja őt a tekintélytisztelet és maradiság. A lap
egész külső formája friss és fiatalos. Színes, változatos. A legmodernebb
képzőművészet propagálása, változatos nyomdatechnika jellemzi. Szer1666

kesztési elveire pedig különösen jellemző az, hogy mit választ ki közlésre
a cseh, szlovák és külföldi irodalomból.
Cikk egy Münchenbe emigrált szlovák író színdarabjairól; Fiatal román költők versei, olyan költők, akiket, sajnos, az Igaz Szó például nem
közöl; almafa balladája; Szolzsenyicin egy megdöbbentő mai riportja; az
egyetlen cseh anyag, jóformán az egész évfolyamban Novak Ladiszlav
avantgardista költő versei, jobbanmondva dadaista verskísérletei. A felháborodott, konzervatív olvasók leveleire a lap külön foglalkozik e modernista költő értékelésével és magyarázatával; Mai nyugatnémet elbeszélők novellái.
Ha nem volna lekicsinylő akusztikája is e szónak, igazi elismerésként
egyetlen jelzővel jellemezhetnénk a pozsonyi Irodalmi Szemlét. Azzal,
hogy kísérleti lap. Amennyiben kísérleten nemcsak valami újnak a keresését, hanem a bátor vállalkozást is értjük. E vállalkozásból adódnak az
eddigi eredmények ellentmondásai is. Hogyan lehet egy irodalom önmagába fordúló, befelé monologizáló, ha egyszer elveti a befelé forduló provincializmus magatartását? – kérdezheti a rosszhiszemű ellendrukker. Ne
válaszoljunk erre. Egyrészt a választ a szlovákiai magyar íróknak kell
megadniok. Másrészt az irodalom elsődleges munkaeszköze nem logikai,
hanem pszichikai jellegű. Az irodalmak egészének is vannak lelki reakciói. Kérdés, hogy az írókat hajlandók vagyunk-e legalább annyira megérteni, mint íráskészséggel nem rendelkező embertársainkat?
*
A marosvásárhelyi Igaz Szó hivatalos alcíme: Románia Szocialista
Köztársaság írószövetségének havi folyóirata. Ez a hivatalos cím nem
közöl egyebet egy kétségtelen és máshogyan ki nem fejezhető szervezeti
ténynél, mégis, furcsa módon sugall valamit, amit magyarázni vagy kimondani értelmetlen. Egy összehasonlítás talán jobban érzékelteti az elfogulatlan olvasóban is azonnal felötlő megfigyelést: hogy ti. a Pozsonyban megjelenő Irodalmi Szemle alcíme csupán ennyi: „Irodalmi és kritikai
folyóirat.”
Hogy a két kisebbségi folyóirat közül a marosvásárhelyi Igaz Szó dokumentálja nehezebb körülmények között a magyar irodalom folytonosságát, azt egy szerkesztőségi cikkből könnyebben megérthetjük. A cikk
címe: „Köszöntünk hazánk” s a szocialista köztársaság 20. évfordulójára
íródott. Néhány, össze nem függő mondatot idézünk belőle:
„Ceausescu elvtárs jelentését olvasva mindnyájunkban megerősödött
az a büszke és forró hazaszeretetre lelkesítő bizonyosság, hogy Románia
szocialista köztársaság mindnyájunk közös hazája, igazi otthona ... A szo1667

cialista Romániában a román nép kultúrájával együtt és azzal szoros kapcsolatban fejlődik az együttélő nemzetiségek kultúrája ... A román nép és
az együttélő nemzetiségek haladó, forradalmi hagyományainak ápolása a
haza és a nép iránti szeretet ihlető forrása. Hazánk egységes irodalmának
fejlődését nem utolsósorban az biztosítja, hogy a román nép és az
együttélő nemzetiségek írói ezt az igazságot megértve alkotják műveiket.”
Tehát: „egységes irodalom”. A kifejezés valószínűleg nem véletlen és
elhamarkodott, egy olyan ünnepi cikkben, amelynek minden mondata
félkész hivatalos frázisokból áll, olyasfélékből, mint: „pártunk
vezetőiképességének ragyogó dokumentuma” és „megbonthatatlan egységbe forrva”. Hogy az egységes irodalom irodalompolitikájának veszélyes jelszavát komolyan gondolják, legalábbis hivatalos román részről, azt
meggyőzően tükrözi a lap tartalma. Az, hogy az Igaz Szó, sajnos, valahol
az időben is megrekedt, nemcsak területileg, azt nyilvánvalóan ennek az
irodalompolitikai elgondolásnak tudhatjuk be. Egységes irodalom ugyanis
nincs, nem lehetséges, egy nyelvterületen belül sem, vagy ha van, akkor
az azt jelenti, hogy a változás szükségszerű lehetősége elől az irodalom el
van zárva. A változás ugyanis ízlésbeli és gondolkodásbeli szélsőségek
harcából állhat csak elő, többek között a hagyományok elleni harcból is.
Az „Igaz Szó” aránytalanul nagy teret szentel az erdélyi irodalmi hagyományok ápolásának. Ez fontos, nagyon fontos az anyanyelv vérkeringéséből kiszakított nyelvterület számára. Ez a hagyományápolás is bizonyos, ki nem mondott korlátok közé van azonban szorítva. Később majd
megnézzük közelebbről. Ami azonban a pozsonyi Irodalmi Szemlével
való összehasonlításkor szembeszökő, az az, hogy az Igaz Szó milyen
teret szentel a román irodalom nemzeti értékei ápolásának, kutatásának,
ismertetésének. Ez a tendencia túlmegy azon a természetes írói érdeklődésen, amely egy olyan két- illetve háromnyelvű országrészben, mint például Erdély, természetszerűen a másik népcsoport iránti szellemi érdeklődéshez, pontosabban kifejezve magunkat: fordítói érdeklődéshez kell vezessen. Úgy tetszik azonban, hogy az Igaz Szó román irodalmi anyaga
nem csupán arra szolgál, hogy az évszázadokon át soviniszta, nacionalista
gyűlölködésben együttélő két népcsoport békés kulturális közeledését és
egymás iránti jobb megismerését szolgálja. Nem olyan határesetekre gondolok természetesen, mint például az 1907. román parasztfelkelés évfordulója alkalmából közreadott szám, amelyben egyébként nagyon tapintatosan ugyanolyan terjedelmű anyag szolgálja Arany János emlékezetét,
nem is a Tudor Arghezi halála alkalmából összegyűjtött terjedelmes dokumentációra és megemlékezésre. Hanem az olyan anyagok közlésére,
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amelyek megjelenését nem indokolja művészi színvonaluk. Nemcsak
érdektelen prózai írásokra vonatkozik ez, versekre is. Olyan gyenge román versek fordításaira, amilyeneket magyar szerzőktől – szerencsére –
nem közöl a lap. A „Hiszek a pártban” című láncú vers egyetlen szakasza
meggyőz erről:
A Szocialista Romániának
fia vagyok, ki nem hunyó zsarátja.
A nyári réteken feslő virágra
szememből az örömnek könnye árad,
hogy megmutassam hitemet a pártban,
hitemet, mit belé vetek szilárdan.
Nemcsak a román költők válnak érzelgős giccsszerzőkké, ha a pártban
való hitüket akarják megmutatni. Sajnos, jótollú magyar publicisták is
megbicsaklanak ízlésbelileg, amikor a román köztársaság ünnepi hétköznapjairól akarnak mindenáron írni.
Említettem a lap fontos szerepét a magyar irodalmi hagyományok ápolásában. Mivel tanulmányanyagban, esszékben, önálló kritikai kutatásban
elég szegényes a termés – valószínűleg az irodalompolitikai adottságok
miatt – e feldolgozó, regisztráló munka különös jelentőséget kap. Kik
azok az élők és holtak, akik a magyar irodalmi tudat számára fontosak az
utolsó néhány évtizedből: tanulmányok és visszaemlékezések szólnak a
második világháborúban tragikusan elpusztult szocialista költőről: Salamon Ernőről. Akinek nevét egyébként Pándi Pál könyve óta, a hazai irodalmi érdeklődőknek egy rétege is ismeri már. Dsida Jenő, Molter Károly,
Bözödy György, Bartalis János, akit ismerünk és sok név, amelyeket sokkal jobban kellene ismernünk: Kiss Jenő neve például, aki Szemlér Ferencen kívül az idősebb költőgeneráció megtestesítője Erdélyben. Milyen
keveset tudunk a mesegyűjtő ősz Jánosról, akinek munkásságáról – 49 évi
tanítóskodás után 1941-ben halt meg – és kiadatlan meséiről a nyilvánosság az Igaz Szó tanulmányai, visszaemlékezései alapján tudott meg először többet. A két világháború közötti erdélyi magyar irodalom, úgy tetszik, szellemileg sokkal frissebb, nagyobb jelentőségű volt, mint a mai. E
korszak gazdag anyagának újra és újra való felidézéséért, átértékeléséért
elismerés illeti az Igaz Szót.
Van a lap múltba tekintő arculatának egy árnyoldala is. Nem lehet véletlen, hogy az erdélyi szellemi hagyományok felidézése és vizsgálata
alig-alig tekint messzibbre az első világháborúnál. A plattform, amelyről
1669

értékeli ezt a korszakot, elfogadható és példamutató: a szerzők általában
azt hangsúlyozzák, hogy a magyar írók legjobbjai, még a nem szocialisták
is, a két népet nem nemzeti, hanem szociális tagozódás szerint nézték.
Ám e kétségtelenül fontos elv hangsúlyozásában nem merült ki az évszázados erdélyi szellemi pezsgés. Sadoveanuval együtt a román szellemi
élet büszke az 1917-es Marasti-i csatára, a magyaroknak is van néhány
teljesítményük, amelyre érdemes emlékezniük. Ha Salamon Ernő szellemét felidézi a lap, volna mit idézni még, vissza egészen a tizenhetedik,
tizenhatodik századig. Főleg e két évszázadig. A magyarság számára ez
olyannyira fontos irodalmi hagyomány kutatása azonban szinte teljességgel hiányzik az Igaz Szó anyagából. Elítélni nem tudjuk, mert nem lehet
érte. Csak nagyon sajnáljuk ezt a kényszerhelyzetet.
Az Igaz Szó költőinek nevét az utolsó egy-két évben a magyarországi
irodalmi közvélemény is jobban megismerte. 1966-ban forgalomba került
Magyarországon is Kányádi Sándor „Kikapcsolódás” című verskötete s
Páskándi Géza „Holdbumeráng”-ja. Az I967-es évben egy egész sor költő
kötetét kaptuk kézhez: Lászlóffy Aladár: Képeskönyv a vonalakról;
Szemlér Ferenc: Versek; Horváth István, Létay Lajos versei. Mind a bukaresti Irodalmi Kiadó gondozásában. Az ő neveik szerepelnek legtöbbet
a folyóiratban is.
Ha a három alapműfaj: költészet, próza és értekező próza (vagyis eszszé, kritika) állapotát tekintjük, a lapból kibontakozó összkép alapján,
akkor, sajnos, azt látjuk, hogy egyedül a költészet törekszik korszerűségre. Amennyiben korszerűségen nemcsak stiláris vonásokat, hanem önálló,
intellektuális igyekezetét is értünk. Különösen sajnálatos, hogy a szépprózai írásokat vizsgálva, az egész évfolyamban nehezen lehetne valóban
feltűnő, kiugró közleményt megnevezni. Néhány erdélyi prózaíró bukaresti kiadású könyve ugyancsak megjelent a magyarországi könyvpiacon.
Fodor „Mit gondol az öreg pisztráng” című kötetével kapcsolatban egy
pesti lap recenzense igen elismerően megjegyezte, hogy e kötet „A feltámadás elmarad” című írása az elmúlt néhány esztendő egyik legjobb magyar novellája. Ám, sajnos, az Igaz Szó számaiban megjelenő novellák,
regényrészletek egy fajta stiláris konzerválódásról tanúskodnak, amely
konzervatív állapot a magyar próza antiintellektuális hagyományait is
jelzi. Igazán tisztelettel olvastam Nagy István új regényrészletét, vagy a
fiatalabbak novelláit is; igazi szellemi izgalmat hiába kerestem bennük.
Ahogyan hiába kerestem a szociográfiai írásokat, amelyek hírt adhatnának a társadalomban feszülő igazi problémákról, ugyanúgy a próza sem
jelez belőlük semmit. Veress Dániel „Mosoly” című novellájában egy
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rabot szállítanak teherautón, s az őr, a hatalom képviselője, egész úton
retteg, fegyverrel a kezében. Pedig a rab csak mosolyog. Kitűnő szituáció,
a lelkiismeretfurdalásos konfliktus emlékeztet Szakonyi „Emberi üdvözletére”. De ez a téma át van téve valahová, ahol spanyol nevek vannak.
Egy másik elbeszélés témája: egy öregasszony rokonsági köre reszketve
várja az örökséget. A haláltól reszkető hisztériás Gizus néni szétosztja,
majd kártyán visszanyeri tőlük ingóságait. Egy harmadik: az idős, öregedő művezető szerelmét keresi egy fiatal, kikapós munkáslány. S nincs
mögötte semmi erkölcstelenség, csak a szegény elesettek vágya a biztonság iránt. Egyetlen híradás villan fel a mindennapokból: egy riport. Irodalmi riport akar lenni. Egy székely faluban megölnek izgága verekedésben valakit, a falu szeme láttára és senki sem lépett közbe. Az újságíró
eléggé naiv szentenciákat mond a közönyről, noha őszinte ügybuzgalomból. A termelőszövetkezet és az ifjúsági szervezet vezetőit elmarasztalja a
közöny vétkében. Más összefüggésről nem esik szó. Nem nyújtanak többet sem íróilag, sem társadalmi összefüggésben az elvétve közölt regényrészletek. Két nőíró: Telegdi Magda és Szépréti Lilla egy-egy regényrészletét is olvastam. Mindkettő úgynevezett mai téma, az egyikben egy fiatal
orvosnő, másikban egy fiatal tanitónő a hős, a környezet a mindennapi
vidéki élet. Egyikük sem közelíti meg olyan izgalmasan a látszólag konfliktusmentes hétköznapokat, mint Galambos, a „Szent János
fejevételében”. Pedig a vidéki társadalmi helyzet láthatólag ugyanaz. Az
írók valószínű kényszerhelyzetétől függetlenül az is hozzájárul ehhez,
hogy a lelki analízisről még sajátos elképzéléseik vannak. Telegdi Magda
tanítónője így gondolkozik például önmagáról: „Egyre határozottabban
kezdtem hinni: az a tény, hogy ide kerültem, nélkülözhetetlen feltétele
lesz tudatos énemnek, teljes emberségemnek, hogy enélkül mássá, sekélyesebbé vált volna a jellemem,” Ez a kissé okoskodó, naiv, didaktikus
módszer világosan jelzi, amire már e cikk elején céloztam, azt, hogy az
erdélyi magyar irodalom nemcsak térbelileg, hanem időbelileg is egyfajta
elzártságban és lemaradásban van. Legalábbis a folyóiratközleményeket
tekintve. Egy folyóiratból kialakuló kép azonban természetesen mindig
hamis, szerkesztési és irodalompolitikai szempontok szerint korlátozza az
irodalmi élet valóságos arculatát. Valószínű, hogy az egység, az egységes
irodalom, amelyet e szerkesztési szempontok mindenáron dokumentálni
akarnak, nem ilyen a valóságban. Megítélni, kifogásolni sem a szerkesztőket, sem az írókat nem lehet ezért. Csak remélni tudjuk, hogy az írók
tudatában egy másfajta egység győz végül, amelyet az egyszerűség kedvéért nevezzünk a magyar nyelv egységének.
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ
„Míg élek, harcolok az ottoman hóddal ...”534
Paul Coles: The Ottoman Impact On Europe; „Library of European
Civilization”, London, 1968, 216 lap.
Csatatere vasasoknak, janicsárnak,
Magyarország fődig rontva, rom alatt,
császár, szultán fogadott egy szent háborút,
nagy háborút s a háború elmaradt.
RÓZSANYÍLÁSKOR történt, kedden, 1453-ban. Hithű görögnek a kedd
azóta is szerencsétlen nap s örök gyásznapjuk az a májusi évforduló. Bizánc elestéről beszélek. Utána a múlt századig török rablógazdálkodás
alatt korhadozott a Balkán félsziget, Magyarország elnéptelenedő hadszíntér volt másfél századon át. A szultán seregei kétszer nyomultak Bécsig, 1529-ben és 1683-ban; a városszéli országút, Landstrasse – ma egy
utca a harmadik kerületben – egybevágott a keresztény Európa határával,
amíg tartott az ostrom. E két dátum elárulja, hogy világra szóló veszély
volt a török a tizenhatodik században, de a tizenhetedikben is Európa szíve körül rágott még.
Paul Coles, a szociológia tanára a bradfordi egyetemen könyvet írt két
civilizáció összecsapásáról küzdelmük fő idejében, Belgrád 1521-es bevétele s az 1699-es karlócai béke között. Sokáig pusztító fölényben volt a
török, de Közép- és Nyugat-Európa szabad fele végül katonailag is, kormányzatilag is megerősödve került ki a birkózásból, míg az ottomán birtok, beteg birodalmak ismert tehetetlenségi nyomatékától éltetve, ráfeküdt
ernyedt pióca testével a dinamikus előretöréskor legázolt népekre. Fosztogató, szakadatlan hódítás lökte föl világhatalommá Bizánc bukása után,
élettörvénye volt, hogy mindenfelé folyton táguljon a határ, mind kijjebb
tolja, szűz területekre rablási körét. Mihelyt megmerevedtek a határok,
elkezdődött a tengődés; tunya élősködő lett az aszkétikus világrabló ivadékából.
1520 és 1580 közé esett a döntő szembesülés. Végzetesnek látszott a
nyugatiakra. Történelemalakító lángész, Nagy Szulejmán vezérelte a törököket, ellenfeleiket viszont annyiféle belső válság dúlta, szaggatta Európában, amennyitől külső csapások nélkül is a tönk széléig juthattak.
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Lelki szakadás: dühöngő vallásharc, amely épp a támadás határain bénította a közös ellenállást; zsoldoshadakat mozgósító, francia-német dinasztikus vetélkedés a Valois és a Habsburg ház között, amely kétfrontos háborúban hátbatámadó szövetségesnek használhatta a törököt; parasztlázadások, amelyekben – az „ördögi” törökkel a lángoló, romos látóhatáron –
úr a pórnak, pór az úrnak volt kaszával, tüzes fogóval az ördöge. Hol fog
megállni a szultán, az Óceánnál? Tetszésétől függhetett, hiszen a megtámadottak Jézus Krisztus nevében egymást emésztették. Luther és Erasmus vitája közben bukik el a magyar királyság, a Luther-Zwingli vitával
egyidőben táborozik a török Bécs alatt, az Erős Várunk komponálási évében fosztják ki Rómát a katolikus német-római császár zsoldosai, bosszúból, amiért a pápa összejátszott a franciákkal.
A FELSÖMAGYARORSZÁGI végvárövezetnél torpant meg. Mohács
után Magyarország a két civilizáció közötti összecsapás kiszolgáltatott, de
távolról sem tehetetlen függvénye. Mint annyi más ország, sziget, nemzet,
néptörzs a szárazföldi és vízi küzdőtéren. Belgrád és Rodosz, Málta és
Szigetvár, Prevesa és Buda, Esztergom s a perzsa front, Algéria s a Balkán egyazon érzékeny ideghálózatba volt bekapcsolva. Protestáns német
fejedelmek alkuja a császárukkal erősítheti Eger várfalait, a francia-török
szövetségi tárgyalás viszont aláaknázhatja, Nádasdy Tamás nádornak nem
mindegy, mi történik Tunisz partjainál, s ha Magyarország a kereszténység védőpajzsa, védőbástyák a szigetek is, Velence vagy egy lovagrend
birtokában. Mindehhez nem kellett sem úszó rádióállomás, se hírközlő
bolygó, se radar. Vér és arany kellett. Eleven ágyú- és gályatöltelék volt
elég; a két civilizáció kölcsönös végleszámolását a növekvő hadiköltség
juttatta holtpontra.
Volt egyéb ok is. Az 1555-ös augsburgi békével jó időre elszunnyadt a
vallásháború Közép-Európában, négy év múlva a franciák békét kötöttek
a Habsburgokkal, akikre a védekezés oroszlánrésze hárult. (V. Károly
császárra a mediterrán hadműveleti területen, öccsére, I. Ferdinándra a
magyar-horvát határövben.) Fordított előjellel nagyot változott a világ
Isztambulban is, megromlott. Szulejmán mindenható, de nagyrészt méltatlan trónutódai körül cselszövő hárempolitika váltotta fel a nomád ösztönű hódító politikát. Nőtt a nyomás a keleti határon a század utolsó harmadában; hosszú mohamedán vallásháború tört ki az ottomán és a perzsa
birodalom között. De akármennyi rablott kinccsel, rablással sorozott katonával s egy békés Perzsiával a hátában is kifulladt volna a szultán az
európai front két villaágán. Túlságosan elnyúlt a hadtápvonal. A lovak
takarmányozása miatt csak áprilistól októberig hadakoztak, az otromba
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nagy ostromágyúk is beleragadtak volna a téli sárba, téli viharoktól tartva
csak tavasztól őság hajóztak. Bécs több, mint száz menetnapra feküdt fő
támaszpontjuktól, Isztambultól, Velence több, mint egy hónapos evezésre.
Ahogy Korzika és Szicília, úgy Kőszeg és Pozsony sem esett el soha.
Kívül volt az utánpótlási vonal túlfeszített végén is. Ciprus és Corfu szigetét még le tudta rohanni a török, Málta az áthághatatlan küszöb, „Bécs a
Földközi-tengeren”, írja Coles.
1541 és 1571: Buda átadása és a török flottára sújtó lepantoi győzelem
között ingott legjobban a mérleg. Szulejmán nem állt egyedül; hajóit szintén kiváló ember, Rőtszakállú Khair-ed-din kalózkirály vezérelte. E válságos emberöltőben a bécsi és madridi Habsburgok napjaink külpolitikájából és hadviseléséből kölcsönzött kifejezéssel a strategy of containmentre, fékentartó stratégiára kényszerültek. De ellentámadásuk több, mint
száz évig késett s akkor is megtorpant Belgrádnál. Mihelyt enyhült a pánik, elvakultan szolgálva az Ellenreformációt a protestánsokra rontottak,
„pogányok”
helyett
„eretnekek”
ellen
indított,
hiábavaló
keresztesháborúkban. Amelyeket aztán Drake a tengercsatornában, Orániai Vilmos a hollandi poldereken, Bocskai és Bethlen Kassánál megbénított. Egyszerre csöndesedett el a balkáni s a mediterrán front; a két civilizáció vajúdó Nagy Háborúja a tizenhatodik század utolsó harmadától
kezdve a kifosztott területeken folyó örlő-morzsoló határvillongássá lankadt. Magyarország volt a Senki Földje.
Így kellettbe történnie? Coles szerint hivatásos katonákból, azaz zsoldosokból álló gyalogság (amilyen például Mátyás feloszlatott fekete serege volt), akármeddig, talán végleg feltartja a törököt a déli határon, ha
már Rigómezőnél pusztulnia kellett a középkori szerb birodalomnak.
Csakhogy Mátyás halála után Magyarország visszasüllyedt az elavult
feudalizmusba s onnan átcsúszott elvadult anarchiába. Mohácsot Coles is
összeköti a megelőző Dózsa lázadással; akkor vérzett ki a magyar ellenállás. Fegyelmezett hátráló védekezés 1526-ban valószínűleg kihúzta volna
őszig a döntést, őszkor pedig a támadó seregnek haza kellett takarodnia.
De a magyarok ragaszkodtak a lovagokhoz illő, látványos lovasrohamhoz. Nikapoly es Várna mezején már összeomlott ilyen csillogó mutatvány a török front előtt. Nem okultak a katasztrófákból. Régen történt s
idegen földön. Könnyű, szellős ruhájukban úgy végeztek a janicsárok a
lóról zuhant urakkal, mint hátukra fordított teknősbékákkal. Saját páncéljuk foglyai voltak. Ha előbb már nem dőlt rájuk a vértezett ló.
COLES a könyv első részében a nomád eredetű ottomán birodalom kialakulását vázolja, a másodikban leírja a frontmozgást 1521-től a század1674

végig, a harmadik rész a szárazföldi támadás, tengeri zaklatás s a
felsőmagyarországi várvonalig érő megszállás hatásával; kihívás és viszszavágás történetével foglalkozik. A hatás merőben különbözött nyugaton
s a hódolt területeken; emezeket letaszította középkori létformájuk alá, a
nyugatiakat fölserkentette s minden vonalon modernizálásra szorította.
Menekült görögök ütötték meg Bizánc bukása után a tragikus, szinte
végítéleti alaphangot az új veszélyről, elsősorban Bessarion, a Rómához
pártolt ortodox főpap. De amikor a török csakugyan áttört Közép-Európa
kapuin s a földközi szigetláncon, a dinasztikus érdekekből és vallási fanatizmusból fakadó kényszer, egy szóban: a politika mégis meghiúsította a
Kereszténység egyesült harcát az Izlám ellen. Kereszténység egyszerűen
nem volt. Volt Róma és – korabeli katolikus szóval élve – voltak a szaporodó szekták. Jellemző, hogy az Ellenreformáció szent szoboremlékein
Mihály arkangyal kígyófejeket aprít, vagyis eretnekekét, nem lófarkas
zászlót tördel.
Országok rettegésében országos volt a fatalizmus is. Komor humanisták az antik Róma pusztulásával példálóztak; vérborzoló hitszónoklatok
és röpiratok szerint íme! beteljesült Ezékiel prófétálásából az ótestamentumi, Márk Evangéliumából s János evangélista Jelenéseiből az
ujtestamentumi jóslat. Isten háromágú korbácsa csattog a pokolra való
keresztényeken, a vérbaj, a pestis s a török – „olyan keserves idők jönnek,
amilyenek még nem voltak ezen az Isten teremtette világon mindmáig s
nem is lesznek.” A vallási viszály s a parasztok elkeseredése Coles szerint
nagyobb gátló a közös védekezésben, mint a feltörő nemzeti dinasztiák
féltékenykedése. Ha például egy protestáns földesúr birtokérdekei fedték
vallási érdekeit, kétszer is meggondolta, hogy a bigottan katolikus Habsburg felszabadító mellé álljon-e. Bogumil keresztények Boszniában, ortodox parasztok a görög szigeteken, vegyesajkú magyarországi jobbágyok a
megyékben eleinte fölmentőnek nézték a szultánt. Emberégető térítőktől
szabadultak meg általa a bogumilok, könyörtelen velencei gazdáiktól a
görögök, Werbőczy törvénykönyvétől a magyarok. Hosszú távra persze
mind megjárták, mind megbánták. Nem a gyermekadó volt a legrosszabb;
utóvégre az elhurcolt fiúgyermek fölkerült rongyos albán vagy szlavóniai
falujából a fényes Isztambulba, kiváltságos testületbe, a dölyfös csapatszellemtől izzó janicsárok közé. Súlyosabb volt az örökös hadiállapot s a
török kormányzás korai, gyors elkorhadása. Ráadásul a magyarországi
jobbágynak, ha nem lakott a frontvonalban, elég sokszor nyakán maradt a
magát kenéssel, vesztegetéssel visszaültető régi ura, mondhatnánk télen
neki, nyáron a megszálló szpáhinak adózott. Mi más történhetett, mint
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elnéptelenedés s azzal együtt áttérés legeltető gazdálkodásra. Szabadabb
volt a szilaj pásztor, mint a földműves, nehezebben kapta el a törvény,
katona, adószedő. Jellemző a közállapotokra, hogy mindennek ellenére a
század végén török harácsolok és német sarcolók közé szorulva közelebb
került egymáshoz úr és jobbágy, vitézi tettek által is megpecsételt végvári
vérszövetségben. Hozzá kell tenni, hogy megyei szinten. Ahol még volt
hatalma Bécsnek, ott is csak felső, kamarai szinten központosított, a megyéket meghagyván nemesi köztársaságoknak.
ÁLLANDÓN mozgósítva volt Spanyolország s örökké tűz alatt Itália
partvidéke, különösen akkortájt, amikor Isztambulban Rőtszakállú Khaired-din úszított a háborús párt élén a kalózkodó zaklatás fokozása mellett.
Coles két olasz városállammal s egyben tengeri hatalommal foglalkozik.
Ellentétes sorsukat az ozmán támadás döntötte el.
Tekintettel mérhetetlen gazdasági és gyarmatterületi érdekeire, Velence mindig ellenezte a Levantén a spanyolokban lobogó keresztesháborús
szellemet. Az volt a Serenissima stratégiája, hogy rövid háborúk mutatós
győzelmeit rögtön kedvező alkura kell kihasználni. Ehhez megvolt a
hatalmáas flottája, páratlan diplomáciai gyakorlata és hálózata, bonthatatlan belső egysége és legendás kémszolgálata. Szorultukban vagy politikai
haszonért olykor a Portának is besúgtak nyugati titkokat. Velence hanyatlását a történetírók egy ideig erősen predatálták; sem Afrika körülhajózása, sem Amerika felfedezése nem tette tönkre, csupán a mediterrán gyarmatok elvesztésétől merült ki a század végén. Ciprus mesebeli védelmezője: Othello nem hiába ünnepelt hős a szenátus előtt a tragédiában, az
lett volna a valóságban is! Akármennyire óvatosan hadakozott Velence,
lehetőleg békés koegzisztenciára törekedvén a törökkel, hanyatlását az
okozta, hogy nem tudott szakítani begyökeresedett érdekeivel. Sem pedig
saját házatáján azzal az államilag irányított, elavult gazdaságpolitikával,
dirigismo-val, amelytől világhírű iparágai mind jobban elmeszesedtek.
Papírforma szerint a Bizánccal hajdan összedolgozó és állhatatlan
kormányzatú Genova még többet kellett volna, hogy szenvedjen az ottomán hódításból, mint vetélytársa a Levante piacain. Fordítva történt. A
pénzarisztokrácia leírta keleti érdekeit s ráakaszkodott a nagyhatalommá
emelkedő Spanyolországra. Főleg genovaiak fedezték kölcsöneikkel V.
Károly császár fertőtlenítő tengeri háborúit a kalózfészkek ellen s az amerikai expedíciókat. Szevillától Szicíliáig ők voltak a Habsburgok bizalmi
emberei. Hova tűnt a töméntelen nemesfém, amit spanyol gályák konvojba gyűjtve átszállítottak az Újvilágból? Nagyrészt genovai és antwerpeni
bankok szívták el.
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ÉLET-HALÁL ura volt a szultán, még az italos, meg az idióta is. De a
birodalmat rablott keresztény gyermekekből átnevelt vagy renegát udvaroncok kormányozták, ők voltak a „szerző-mozgó” elemei. Előbb Nagy
Szulejmán eszközeiként, majd eszközül használva – amíg le nem buktak!
– szeszélyes, tunya, háremlakó utódait. A rendszerben tüneményes pálya
nyílt tehetséges, gátlástalan, amorális törtetők előtt; nyugati megfigyelők
leginkább ezt emlegették s olykor csodálták, hazájuk holtsúlyú hűbéri
maradványaira, a születés^származás előjogaira gondolva, amelyekből
húzódozva, nehezen vetkőztek ki és sohasem egészen. A lepantoi vereség
után négy ember, master-mind szervezte újjá a török flottát. Egy bosnyák,
egy kalábriai, egy magyar s egy velencei hitehagyott. Renegát volt Rőtszakállú Khair-ed-din is, görögnek született. Levéltárak idővel minden
titkot kiköpnek. Titkos iratok szerint egyrészük kétfelé kémkedett. Néhányan csalódva visszatértek nyugatra s a Nyugat ilyenkor jól fel tudta
használni fekete bárányait. De a csodálat is újra, meg újra felbukkan; az a
gyanúm például, hogy Shakespeare vetélytársa, Marlowe, egy cipészmester diplomás, pederaszta fia a török rendszert magasztalta fel
Tamburlaine, az ázsiai pásztorgyerekből lett világtipró Übermensch alakjában. Szulejmán mindössze egy negyedszázada volt halott a dráma születésekor.
Az ozmán lerohanás sohasem forrasztotta össze a sokfelé hasadt kérészténységet, de – írja Coles – a legújabb kutatás rájött, hogy a küzdelemben újfajta összetartozás és hűségérzés kezdett homályosan kialakulni.
Hűség Európához, Európa ügyéhez. Földrajzi fogalomból eszmévé finomul – az eszmét már peazi Erasmus —; lengyelek, spanyolok, olaszok,
németek kimondják, hogy európai értékeket védenek a mohamedánok
ellen. Ha pedig eszme, akkor hordozható is. 1555-ben Ronsard, a nagy
francia költő fantáziálva fölveti, hogy mi lenne, ha Európa társadalmát
mindenestül átmentenék az Újvilágba, Európát (a puszta földrajzi tényt)
meg odavetnék a töröknek?
KÖNYVE befejező részében Coles a hanyatlást ábrázolja. Az
eltehetetlenedés, Magyarország s a Balkán félsziget megszállott népeit
fullasztva, a halálra való tehetetlenséget is jelentette. Míg NyugatEurópában az abszolutizmus felszámolta a hűbériség gazdasági, kormányzati és katonai hatalmát, az ottomán birodalomban elharapózott a
törvényileg tiltott, de valóságosan gyakorolt birtoköröklés s alámosta a
nomád világhódítással szorosan összenőtt katonai és társadalmi rendszert,
amelyben lovas szolgálatáért a szpáhi csak életfogytig tarthatta meg a
földet. Megmerevültek a határok, zsákmányoló hódításról átálltak belső
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szipolyozásra, a szipolyozottak vesztegetéssel próbáltak védekezni, csontig rágott a korrupció végig a ranglétrán. Meg a fatalizmus. Allah állt a
hajdani győzelmek mögött, Allah fordult el tőlük, ki tudja, miért. Merev
vallásos maradiságuk lehetetlenné tette a megújhodást. A papok soha nem
előre mutattak, reformokra, hanem hátrafelé, a hőskorra, azt kell ugyanúgy feltámasztani! Nyugat-Európa immár gondtalanul fetrenghetett önnön
vérében; az újra kirobbanó s ezúttal harminc évig dühöngő vallásháborút
nem fenyegette az Izlám oldaltámadása.
1650 és 1680 között albán vérfrissítés még egyszer tettre lobbantotta a
szultán környezetét. A törökök megint áttörtek minden fronton, mintha
Nagy Szulejmán lelke s szerencséje szállt volna beléjük, övék lett Kréta,
behatoltak Erdélybe s az ukrán Podoliába, egyszer csak Bécs kapuinál
nyüzsögtek. S ott úgy, hogy bíztak hátuk mögött a forrongó magyar rendek keserűségében. A Wesselényi összeesküvés tagjai ugyan már ki voltak végezve, különben sem kezdtek volna paktálni, de Thököly Imre még
a rendelkezésükre állt.
Csakhogy Európa mondhatatlanul erősebb volt, mint száz év előtt.
Megsemmisítő visszavágásokkal felelt a kihívásra. 1686-ban felszabadult
Buda, 1697-ben megvívták az ütközetet Zentánál, 1699-ben aláírták a
karlócai békét. A török visszaszorult a hajdani magyar végbástyába, Belgrádba, ahonnan 1521-ben elindult „kaput Buda, kaput Bécs, kaput Linz,
kaput Augsburg, kaput Párizs!” diadalordítással.
Magyarország másfél századig tartozott érdekkörükbe. Fiatalságomban
az a tréfás mondás járta Takáts Sándorról, a hódoltság szorgos es vonzó
kutatójáról, hogy „sétál a Duna-parton és sajnálja, hogy kiment a török”.
Voltak, akik vallási vagy politikai meggondolásból, eltorzult kuruckodással vagy voltaireiánus szellemben megszépítették a kort, német és török
közül az utóbbit tartották – utólag! – a kisebbik csapásnak. Ámde az érdekszféra fölött uralkodó rendszerre mindvégig állt Coles professzor jellemzése:
„Azután is, hogy a birodalom lehorgonyzóit Konstantinápolyban, a
határországok kizsákmányolása tartotta fenn: ember, föld, áru s egyéb
javak zsákmánya. Gibbon mondásával élve 'az örökös kutatás új ellenségek es új alattvalók után' nem a mérlegelt lehetőségekből kiválasztott
egyik politika, hanem élettörvény, ez az elv hatotta át az immár kiterjedt
es rétegzett társadalmat is.”
Szellemileg pezsegtünk a tizenhatodik században, a nemzet- és hitféltés akkor lökte be a magyarokat nagy jövendőjű irodalmukba, de az ország máig a török megszállás lelki és biológiai felrokkantja.
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ZSIGMOND ENDRE
A szabadságharcos 535
Jenő J. Tersánszky: Good-bye, my Dear – The Harlot and the Virgin,
Corvina Press, Budapest 1965, 166 lap.
Jenő J. Tersánszky: Mischi mit dem schwarzen Schwanz, Altberliner
Verlag, Lucie Groszer, Berlin 1961, 96 lap.
Ha hihetünk szemünknek, illetve az irodalmi lexikonoknak, az élő magyar
próza klasszikusa, Tersánszky Józsi Jenő most töltötte be nyolcvanadik
évét. Gondolom, még az író kilencedik évtizedében is lesznek egyesek,
akik fanyalogva látják, sőt talán legszívesebben haraggal törölnék a
„klasszikus” jelzőt neve elől – hiszen mindig lesznek olyanok, akik a törhetetlen „isteni” vidámságot, a gáttalan mesélőkedvet, az úgynevezett
szabadszájúságot, vagyis az igazmondást a szerelem dolgaiban, legföljebb
akkor hajlandóak elfogadni, ha az ógörög vagy középkori francia nyelvű
kötetben kerül asztalukra – Arisztofanesz és Rabelais szellemének mai
örökösét, Tersánszkyt viszont legszívesebben a ponyvaírók közé utalnák.
Nem mintha a Mester valami nagyon bánná ezt a társaságot! Sokszor írt
„ponyvára” – hisz szívesebben árul ő egy gyékényen a kakuk marcikkal, a
becsületes „emberszágban”, semmint, hogy a finomkodó nagyképűek úri,
elvtársi, vagy irodalmi köreiben forgolódjék!
Amióta kettő híján hatvan évvel ezelőtt megjelent első regénye, következetesen példát mutatott írói és emberi bátorságból – méghozzá a legsekélyebb nyoma nélkül annak a dogmatizmusnak, vagy „holier then thou”póznak, amely – sajnos – annyi magasröptű és nemes erkölcsi példaadás
követésétől riasztja el az embert.
Tersánszky nem csak (csak?) jeles író, hanem a szellem bátor szabadságharcosa is. Heine szavaival élve: ein braver Soldat im Befreiungskrieg
der Menschheit. Pontosabban fogalmazva: írói nagyságának központja és
energiaforrása úttörő igazmondása és megvesztegethetetlen, vidám bátorsága. A nagyszerű óda, amellyel Illyés Gyula köszöntötte, szintén ezt a
szabadságharcost – Illyés szavával: az új törvények hozóját – ünnepli:
Üdvözlet, s hála hát
a törvény- és a fény-hozóknak,
kik, – hol máglyán, hol gúnykacajon át –
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– s elbukva is! – előretörnek,
tán nem is tudva hova s mért.
*
így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek
mi, akik látjuk, hova ért.
Az Igazért.
(Óda a törvényhozóhoz)
Én egy csendes magánünnepet tartottam az évforduló napján: összekerestem könyvespolcomról, és újra átolvastam Tersánszky idegen nyelveken kiadott könyveit. Csak azt sajnálom, hogy sem Pestről, sem Párizsból
nem tudtam beszerezni a Kakuk Marci francia fordítását, holott – úgy
hallom –, hogy az Ady-, József Attila- és Madách-fordító Roger Richard
változata igen értékes munka. (A könyvet a reprezentatív művek Unesco
Gyűjteménye felvette európai sorozatába) A „Legenda a nyúlpaprikásról”
német fordítását („Die Hasengulasch-Legende”, 1937) sajnos szintén csak
könyvtári példányban olvashattam. Ezeket a kiadásokat tekintetbe véve is,
meg kell állapítani: az író munkáinak csak egy töredéke (és nem is a java!) olvasható idegen nyelveken. Ez természetesen egy hajszálnyit sem
von le Tersánszky halhatatlanságából – de mi, igenis tartoznánk vele, német, angol, francia barátainknak, hogy letegyük asztalukra a legjobb Tersánszky könyvek fordítását – utóvégre ők sem tengethetik életüket örökre
elzárva Kakuk Marcitól és Ruszka Gyuritól!
A „Viszontlátásra, drága ...” és „A céda és a szűz” Budapesten kiadott
fordítása nélkülözhetetlen mű – vagyis nélkülözhetetlen mű lenne egy
angol egyetemista számára, aki „Hungarizmusok az angol nyelvben” címen ír nyelvészeti tanulmányt. Itt elegendő példát találhatna, szinte minden lapon!
A fordító, Balogh Barna, jól ismeri a nyelvtani szabályokat, és nagy
szókinccsel rendelkezik – dehát a szótárból a szavaknak éppen azok az
árnyalatai hiányzanak, amelyek az egyszerű közlést irodalommá emelik.
A lefordított elbeszélések (vagy, ha úgy tetszik: kisregények) kiválasztásával is nehéz egyetérteni: a „Viszontlátásra, drága ...” – a szerző első
regénye – egyszerre mutatja az egyszeri tehetség, és az induló író technikai bizonytalanságának jeleit. Úgy hiszem, helyesebb lett volna, például a
nagyszerű „Havasi selyemfiút”, vagy a „Margarétás dal-t” választani bemutatásra. Vagy talán jobb is, hogy ezek a remekek elkerülték Balogh
Barna fordítói mángorlóját?
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Ha a kisregények angol változata elszomorított, annál inkább megörvendeztetett a kedves állatmese a „Misi mókus kalandjai” Liane Dira
szellemes és gördülékeny fordításában. Úgy érzem, túl keveset foglalkozunk a mese- és gyermekkönyvekkel, holott közhely az a tény (vagy legalábbis illene, hogy az legyen), amit Graham Greene fogalmazott meg
egy tanulmányában: „Életünk legfontosabb könyvei azok, amelyeket tíz
éves korunk előtt olvasunk.” Mi pedig, mintha szégyellnénk ifjúsági íróink külföldi sikerét – azt például szinte titokban tartjuk, hogy Fekete István könyvei („Tüskevár”, „Bogáncs” stb ...) német fordításban is sokezer
példányban kelnek el. A kalandos és szabadságszerető Misi utazásainak
meséje is gyermekkönyv a javából, és – Tersánszkyról lévén szó, szinte
felesleges is mondani – egy mákszemnyi sincs benne abból a gügyögésből és érzelgősségből, amely az embert (és méginkább: az ember fiát)
annyi ifjúsági könyvtől ijeszti el. Még a német piac könyvzuhatagában
sem könnyű a „Misi mókusnál” alkalmasabb ajándékot találni a németül
olvasó gyerekeknek. De, jobb ha előre figyelmeztetjük a vásárlót, hogy
vegyen mindjárt három példányt a könyvből: egyet magának, és kettőt a
srácnak –, hogy mikor az első példányt már ronggyá olvasta, még mindig
legyen mit olvasnia!
Zavarban lennénk, ha születése napján nekünk kellene köszönteni a
nyolcvanéves írót. Szerencsénkre, Illyés Gyula – idézett versének végsoraiban – már végérvényes szavakban összefoglalta mindazt, aminél többet, vagy mást úgysem kívánhatnánk Tersánszky Józsi Jenőnek:
Fütyülj, tovább, kéthangon, Mester! Építsd
hordozható csónakjaidat, törd fejed
ős-sípon, új bicikli-féken, – szépítsd,
javítsd, akkor is, ha nem kell,
a részletet,
te, teljes emberi
ne pihentesd se karodat, se agyadat, se szádat,
dolgozz soká még és vigadj
s ne is tudd – akárcsak a század –
ki vagy!
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ALBERT PÁL
Téli utazás 536
Cs. Szabó László: Hunok Nyugaton; Aurora Kiskönyvek, München 1968;
84 lap.
Jónéhány esztendeje egyre nagyobb meggyőződéssel hinnénk, hogy Cs.
Szabó László, emigrációs irodalmunk alighanem legnagyobb tekintélye, a
honból is változatlan érdeklődéssel, szeretettel vagy fogcsikorgató elismeréssel figyelt írója, a lassan felnövő íródeákok – világtól elvadult remeteköltők és finomtollú tézis-gyártók, egyetemi oktatók és a közéleti fórumon is csatározó novellisták, könyvtári dolgozók és igényesebb hírlapírók, de még a közízlés normáit hetvenkedve döngető ifjú titánok is – vitatkozva és lázadozva is tisztelt mestere, „osztályfőnöke” még nem írta
meg élete főművét, azt a valamennyi adottságát sorompóba állító, valamennyi hangját (a tudósit és a nevelőt, a népszerűsítve tanítót és az
ezotérikusan célzót, a lírait és a szónokiast, a színesen láttatót, az aforizmákban, kihegyezett bekezdések végén felcsattanót, az ellentmondást
nem tűrve, romantikusan túlzót, a reformkorian nemesen színpadiast meg
a józanul gyanakvót, a humorral mérsékelőt) egyesítő munkát: a magáról
és kortársairól, vándorlásairól és szellemi kalandjairól, valós eseményekről és a képzeletben eljátszottakról valló, önmaga emlékművét felállító és
önmagát is leleplező, a folytonosságról és a hősiesen restaurált hasadékokról elszámoló, a múltat és a jelent az egyre inkább meglendülő idővel
végre összemérő, az erkölcsi szigorú, fennkölt tartású férfiút, az ünnepélyes szerepből vagy szerepekből csak vonakodva kilépő embert mindenkihez közelebb hozó, az oratio rectával nem csupán stílusfogásként élő
emlékezések – reméljük: vaskos – kötetét. Egy-egy, a megalapozott tudományosságot lírai futamokban feloldó esszé, évtizedfordulón írt, őszinteségével már-már szívbemarkoló elmélkedés, a tanulmányokba becsempészett panaszos gyónás, sorok között megrajzolt önarckép mind azt sejtették, hogy ennek a koronázó – s egyben talán felszabadító – műnek
gondolata megfoganhatott Cs. Szabóban, aki fölismerte: a világról nem
míves elbeszélésben, hanem énközpontú emlékezésben tud a leghitelesebben, legszemléletesebben szólni, magáról pedig, versnél megindítóbban, az alkalmakhoz, külső körülményekhez igazodó krónikában; s esetleg megérezte azt is, hogy tanítói szenvedélyű, az ismeretterjesztést a
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legmagasabb – és legművészibb – szinten végző dolgozataiból az utókor
ízlését előlegező olvasórétegek leginkább azokra a felhangokra figyelnek
a személyiségnek és az emberségnek – a makacs rögeszméknek, a közhangulattal is dacoló állásfoglalásoknak, sejtekben hordott, hittel, neveltetéssel kapott vagy szívós kitartással megszerzett véleményeknek – kijáró
érdeklődéssel és tisztelettel, melyek az egyén választásáról, az á propos-k.
és a prétexte-ek, a témák és a feladatok közös nevezőjéről árulkodnak.
Ilyen jellegűnek, a várva várt opus magnum étvágygerjesztőjének, mutatóba adott töredékének érezzük Cs. Szabó László új könyvét, a müncheni Aurora-kiadó gondozásában megjelent Hunok Nyugatont is, hiszen
szerzője maga mondja róla: „szabadon mintázott önéletrajzi fejezet,
melynek fő alakja Illyés Gyula”. Az Aurora-kiadót dicséri a csinos kiállítás, de az ő érdeme a kötet megszületése körüli bábáskodás is: Cs. Szabó
müncheni barátai biztatására bővítette ki, a lassan felhalmozódott cédulák
bedolgozásával, a „törzs-szöveg” fejlesztésével, az Új Látóhatár 1962-es
Illyés-emlékszámában megjelent hasonló című tanulmányát olyképpen,
hogy ez most már terjedelmével is méltó társa a költő emlékezetes 1947es útirajzának, a Franciaországi változatoknak. Hogy témájával, az magától értetődik: Cs. Szabó is ennek az 1946 ősz végétől 1947 tavaszáig nyúló közös nyugati – svájci, római, párizsi – útnak emlékét idézi, de az első,
játékosan „orzott” című részt még megtoldja egy újabb fejezettel, az 1963
és 1967 közötti baráti találkozások, az angliai szigetvárában élő menekült
hun és a Nyugatra látogató költő „kézfogásainak” történetével. A két útirajz anyaga így gyakran (s persze, tudatosan) fedi egymást; bár míg Illyés
mozaik-szerűen szerkeszt, a szinte jelképesen tömör jeleneteket ragadja
ki, és a „változatok” szeszélyes formájában főképp az időszerűre, az újra,
a háború okozta „változásokra” figyel, Cs. Szabó „nagyobb távlatból”,
inkább az egész útról, az egykori élmények keretéről, a körülményekről
mesél.
Genfben, a Reformáció emlékműve előtt kezdődik a „történet”, a Lago
Maggiorén, Brissagóban, Szilasi Vilmosék otthonában, majd Rómában, a
Via Giulián, a Borromini-emelte híres Falconieri-paIotában, a magyar
kultúrintézetben folytatódik. Az olasz fővárosból azután Párizs felé kanyarodnak az utazók, hogy a Szajna-parton íróknál, Tzaránál, Francois
Mauriac-nál, Clara Malraux-nál tisztelegjenek; anekdotázó, csipkelődő és
taktikázó hangulatú vacsorákon találkozzanak Aragonnal, Elsa TrioIetval, EIuard-ral, Raymond Queneau-val, Loys Massonnal; rokonokat, régi
ismerősöket, a derék jó Garát vagy az Illyés-versek Orosz Annáját keressék fel; bekukkantsanak a múzeumokba és a kávéházakba, s véletlenül ott
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lehessenek a magyar békekötés aláírásánál is a Quai d'Orsay-n, a francia
külügyminisztérium óratermében ... A hazafelé vezető úton, az Enns híd
közepén, a szovjet Övezethatáron azután az elkövetkező hónapok és esztendők eseményei árnyukat már előrevetítik. A hálókocsiba bekopogtató
orosz katona, akiben a paraszti jóindulat viaskodik a rideg, bürokratikus
paranccsal, mintha csak a jövő gondjainak hírnöke lenne: „Hallottam,
hogy Illyés sokáig forgolódik. Egyre gondolhattunk. Hogy nem győzhet
mindig és mindenkiben az ember a nagyhatalom fölött.” Két év sem telt
el, s az együtt portyázó hunokat már áthatolhatatlan országhatárok választják el egymástól; s újabb tizennégy esztendőt kell várniok, míg kézfogással erősíthetik meg barátságukat: Londonban, Párizsban, Salzburgban, ismét a francia fővárosban, A Kegyenc ősbemutatójának estjén, vagy
a Loire-környéki Montereau-ban, egy pulikutyákat nevelő magyar gazda
muskátlis tanyaházában...
„Arról beszélek, hogy ami egyszer szép volt, az nem múlik el soha” –
írja a Franciaországi változatok egyik mondatát könyve mottójául Cs.
Szabó. Hivatkozhatott volna Kosztolányira is: „mert ami elmúlt, az csodásán kísért az én dalomban még”. A Hunok Nyugaton, időnként megindító őszinteséggel és emberi melegséggel az eltűnt idő, az időn kifogó,
zsongó érzelemmel, hiánytalan békével teli ritka pillanatok után nyomoz;
az időtlenné nemesedő, az emlékezetbe örökre bevésődő perceket igyekszik megragadni, amikor a szemérmes férfibarátság mintha létnek, íróságnak, közéleti tartásnak és életstílusnak, a szem és a test gyönyörének
meg a csendnek is maradandó értelmet adna. Az egyik ilyen mámoros
pillanat: a római vonat-út, amikor a „képmutató” idegenvezető és a képet
gyakorlati, „paraszti” észrevételeivel hitelesítő barát a romos Európából,
svájci télből mediterrán narancsfák és fenyőligetek, párázó kék öblök és
fehérneművel fellobogózott házak közé szökik le. Mi sem jellemzőbb az
élmény jellegére, mint hogy a lírai leírást egy 1947-es novellájából vette
át az író: „Két szerelmesről szól (a novella), Genfből szöknek le ők is.
Asszonyunk s gyermekünk volt odahaza, de úgy éreztük magunkat az
utón, mint a szökött szerelmesek. Két férfi üde, felszabadult mámorát
ruháztam át később egy fiatal emberpárra. Mi voltunk azok a szökevények a novellában: Illyés, meg én.” A másik egy meghitt körben együtt
töltött római karácsonyeste, rakott tálakkal birkózó, incselkedő evőversennyel: „Ama ritka este volt, amely örökre hamvas frissességgel tapad emlékezetünkhöz, megmarad, mint izzó magma, belső napocskánk,
sivár órákban hunyt szemünk mögött is beragyog maga körül egy tenyérnyi univerzumot.” A harmadik a fűtetlen párizsi szállodai szobában ket1684

tesben átbeszélgetett, fennhangon töprengő, önmaguknak gyónó éjszaka
emléke: „Éjjel kettőig ültünk a láthatatlan tűznél. Ez az ember lépte le a
vallásháborúk hosszát a genfi emlékfalnál. Kardos Tiborral évődvevitázva ez az ember fordította visszájára az üdvtant a római Magyar Intézetben. Lassan áradni kezdett testemben valami boldogító melegség a
fölismeréstől, hogy mennyire becsülöm és szeretem. Itt ül egy ember, akit
talán kiköp a Történelem, de befogad a szív örökkévalósága. Itt ül a vérontástól irtózó forradalmár. Hónapok óta naponta együtt voltunk. Magunk
sem tudtuk volna okát adni, de szótlan kézszorítással váltunk el azon az
éjszakán.” A negyedik, amelyről az elbeszélő hosszú éveken át, az újabb
„kézfogásokig” hihette, hogy nemcsak az egyik legrégibb, hanem talán az
utolsó, a recehártyáról, az emlékezet fényérzékeny lemezéről letörülhetetlen, már-már mitikus kép: „Meg-megfordulok a hunok útján. Végigballagok a Szent Márton csatorna mellett, álldogálok a Rue Jacob sarkán, benézek Chiassóban az állomásra, feketézem a járdán a római Tre Scalini
előtt. Várom, hogy jöjjön. Eltakarja a sarok. Egyszer csak jön. Ráismerek
favágó lépteire. Mintha mérné a reformátorok emlékfalát. Jön a völgyön
át, szemben Füreddel. A fején micisapka. Egy koca dörgülőzik a parti
szilfához. Közel a tóhoz, a sáros ösvény két felén hever a csorda. Zümmög a langyos reggel. Egy ló ázik térdig a vízben, ráncolja a hátát, hátrahátrakap, bögölyök után. Körüllepdesi egy fehér lepke, aztán eltűnik a
nádas irányában. Lekaszálták a levendulát az oldalban, légy után szökdösnek a halak. Nagy meleg lesz ma. Illyés közelít, töri a száraz ágakat a
szalonnasütéshez. Töröm én is, szisszenve. Kesztyűt a kényes urbánusnak, fél a tüskéktől! De ő meg, a népfi ragaszkodott a tányérhoz és ezüst
evőeszközhöz, mikor csepegni kezdett a szalonna a nyárson. Mozdulatlanok a nyárfalevelek, csak apró madarak surrogása hallszik. Majd egy
tompa dörrenés a távolból. Robbantanak. Ha felállók, kicsit arrébb megyek és (Széthajtom az ágakat, meglátom a szemhatáron a Badacsonyt.
Lebeg a víztükrön, mintha nem festve, csak lehelve volna. Mikor volt,
most van? Az az idő sem múlik el.”
Mennyi felvillanó arcél, mennyi bronzba öntött mellszobor, hány, akár
csak néhány szóval is találó jellemzés sorakozik a Hunok Nyugaton
nyolcvannégy oldalán! Áldott férfiderűvel rajzolja Szőnyi István Erasmus
sírkövét a jeges bázeli dómban; ironikus tekintettel szemezget Pátzay Pál
a svájci múzeumokban; tömör idomú istennőket költöget a rajztömbön
Ferenczy Béni. Márai Sándor különhúzódva, kikeményített ingmellel ül
szállodaszobájában; Németh Andor Párizsban tűnődik hónapokon át,
megtérjen-e a honba; elszármazott hazánkfia, Brassai montparnasse-i mű1685

termében a beszélő párizsi házfalak graffitóiról készített fényképeit mutogatja; lógó orral, angyalian durcásan ballag fel lakása legendásan roskatag
lépcsőin Gara László. Szalay Lajos, a grafikus, Keresztelő János nemes
haragjával es önmarcangoló szenvedéllyel háborog népe és a népek gyarlóságán; ártatlan nyíltsággal, a Bűnbeesés előtti harmatos örömmel mosolyog a világba Bartha László, a festő. Kardos Tiborból, vacsora közben
vagy a Fórum romjain, egyre bugyog a friss töltésű dialektikai üdvtan;
Sőtér István kitömött kabátválla pedig Márainak szúr szemet: „nagyra
vágyik a fiú, sokra viszi még az a töméntelen vatta ...” Legtöbbjüket csak
egy-egy jelenet erejéig idézi meg a krónikás, többször felbukkan viszont
Szabó Zoltán, ez a szervező buzgalommal, gyakorlati érzékkel és természetszeretettel is megáldott lateiner, irodalmi parlamentek folyosóinak
merkúri szellemű közvetítője, alkalmi társulások toborzója, művészösszejövetelek poharazó házigazdája, aki hol Balaton-menti idegcsillapító
kerékpártúrába társul be, hol katonai repülőgépen megy Párizsba szálláscsinálónak, hol a londoni istállóház lépcsőjén várja a vendégekkel a ház
urát, hol pedig berregő motorral, a kormány mellől Temze-völgyi kirándulásra biztat, vagy éppen ifjúsági találkozók szünetében vonja félre ravaszkásan előadó társát: milyen kéziratra számíthat a gondjaira bízott
különszámba? Az arcképcsarnokban szép számmal szerepelnek idegenek
is. Rómában, a Piazza Navona kávéházában, a Tre Scaliniben egy maroknyi olasz író vonásait vázolja fel az utazó: a zömök Corrado Alvaroét, a
neurotikusán nevető Moraviáét, a babitsian ügyefogyott költőfejedelemét,
Ungarettiát. Párizsban a karcsú, fürge, fénymázas, sátáni mosolyú Aragon
cikkázó borotvapengére emlékezteti; rokonlélekre ismer Raymond Queneau-ban, aki a Nagy Larousse anyagánál is gazdagabb tudását „dévaj
bájjal, könnyedén viselte”; az indulatosan suttogó Mauriac mögött pedig
mintha megint megjelenne a hazai nagy mester, Babits árnya. Megpillantotta valóban Sartre-ot is Cs. Szabó, vagy csak a műfaj régi hagyományai
szerint rajzol róla helyszíni vázlatnál jellemzőbb portrét? Végül is mindegy, hiszen a legendákkal és olvasmányélményekkel is táplált képzelet a
szemnél is hitelesebben tanúskodik: „Belépett egy pápaszemes, ápolatlan
férfi. Fülei elálltak, kifelé bandzsított, vastag ajkai közt rendetlen fogak
sárgáltak, de a zömök ember mégsem hatott rosszul. Vele jött egy félszeg
fiatalember is. Valahogy úgy festett, mint a kezdő színész, aki Faust oldalán famulusat, Wagnert alakítja. – Ahogy mondtam az imént... Folyt a
bandzsa férfiból az arányosan tagolt, szabatos egyetemi fejtegetés, éppen
csak zsebóráját nem tette ki az asztalkára. Tanteremmé változott át a didergető kis eszpresszó, azzá változott volna át még egy garniszálló fél1686

homályos alkóvja is. Ülve az ágy szélén ez a tudós béka, kezeivel a télikabátban, tekerőzne belőle a simára gyalult szó, mint középkori festett
angyalok szájából a feliratos tekercs, mialatt a nő vetkőzik s mosdik előtte
vagy az ellenző mögött. Mindegy, úgy sem venné észre, amíg nem jut az
anyag végére. Eretnekégető volt az ex cathedra szöveg. Jeges logikával,
megfellebbezhetetlenül érvelt az opportunisták ellen, akik a szerencse
ajándékának vagy csodának tartják, hogy Párizs megmenekült. Holott ... S
Faust professzor újabb dialektikus fejtegetésbe fogott Párizs épségéről,
összenéztem a kávéfőzővel s lábujjhegyen kiosontam, mint a rossz diák,
aki óra közben átmegy billiárdozni a klubba. Sartre volt az aranyszájú
tanár.”
A Hunok Nyugaton igazi hősei persze mégsem ők, hanem a két útitárs:
a Bárd (ahogy Magyar költő Nyugaton című 1964-es glosszájában nevezi
Illyést Cs. Szabó) és az Osztályfőnök, azaz, tisztelettudóbban: a nemzete
sorsáért aggódó költő, az európai láthatára reformista népfi meg a javíthatatlan tanár, az osztály szemét állandóan magán érző, felelős tartású pedagógus, a lesújtó műveltségű, mindent tudó férfiú, akit barátja egyszer
„csúfondárosan elnevezett kis Larousse-nak”, s akinek egy tragikus sorsú
régi társ, Örley István azt jósolta, szép halál várja, könyvhalmaz alatt
végzi életét...
A krónikás három változatban is megrajzolja magukat: egyszer külön
Illyést, egy önarcképet meg egy kettős portrét vagy inkább: kettőjük közös jeleneteit bemutató zsánerképet. Az Illyés-kép egészében megfelel a
legendáknak, csak a szemtanú hitelével erősíti amazt. A költő, Cs. Szabó
leírásában, negyvenötéves korában is „szemérmes dunántúli parasztfiú”,
aki a magánéletével soha nem hozakodik elő, s akinek őseitől örökölt
„óvatos fegyelme” még a gyónó éjszakákon is hallgatást parancsol ajkának. A „metafizikai és dialektikus megfejtésekkel szemben egyaránt hitetlen”; s képtelen a széplélek lihegésére – vagy egyszerűen a művészet öncélú, öntörvényű szemléletére – is: a múzeumokban írói szemmel sétál, s
főleg a jellemre árulkodó portrékra figyel fel; Marcus Aurelius capitoliumi bronzszobrát „tapolcai lókupec” szakértelmével mustrálgatja; a Szent
Kozma és Damján fórumi bazilikájának híres mozaikján azt veszi észre,
hogy birkózó keze van Krisztusnak („Ha az a tenyér felképei egy kufárt,
keresztülrepül a tornácfalon – dörmögte elégedetten.”); s még a Gallia
Cisalpinából vezető szédítő római hadiutat is a Tolna megyei mezei munkások, kapások tájszelídítő verejtékével méri le. Nagy adag realizmus,
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gyakorlatiasság, a ködevéstől való irtózás, nem kevés humor 537 és persze
gyanakvás is meghúzódik e szemlélet mögött. Emlékezéseinek kötetében
Vas István is észrevette, az új gondolatokat, művészi áramlatokat a férfi
Illyés milyen nehezen fogadja be; első reakciója általában a tetszetős elmélettel alátámasztott elvetés; az elfogadáshoz – s az azt igazoló végső
érvekhez lassú érlelésre s talán drámai vívódásra van szüksége. Cs. Szabó
– ezúttal a kései Bartók-versben már pokoljáró mesterként megjelenő
Picassóval kapcsolatban – szintén ezt a magatartást és folyamatot jegyzi
fel: „Piccaso újabbkeletű, ijesztő munkáival is Brissagóban találkozunk
először, egy albumalakú könyvben. (...) Illyés eltréfált a festőről, tálán a
háziak szórakoztatására, talán hogy takarja meghökkenését, de az is lehet,
hogy akkor még nem látott át a bosszúálló torzításokon, nem fogta fel a
bősz portré-szatírák borzalmas lelki élethűségét. Nemsokára Párizsban
pedzeni kezdte, mit érezhetett a festő. (...) De még ott is Manet alá helyezte Picassót 538. Illyés, a „vérontástól irtózó forradalmár” igazában
azonban „felséges urunk, a Történelem”, a történelmi szükségszerűséggel
igazolt önkény iránt van gyanakvással telve; s amikor komoran méri lépteivel a hitújítók falát Kálvin városában, a dialektikában még csak „sárgacsőrű papnövendéknek” számító Kardos Tiborral vitázik Rómában, vagy
a Kelet-Európában berendezkedő új zsarnokságra gondol, képzeletében
egyre fellobognak Montsegur máglyái, megszólalnak a visszatérő Szent
Bertalan éjszakák vészharangjai, megjelennek a jobbágynégyelő német
lovagok, a parasztspékelő Zápolya, a decembristákat bitófára küldő Miklós cár, a jakobinusokat tizedelő Németh János államügyész, az önkényurak és a kalandorok, kik az erőszakot, leszámolást, országdúlást, a káini
vétket hozzák újra és újra az emberiségre ...
Derűsebb ennél a kettős arckép Illyése, ki – bár nem kevésbé szemérmesen zárkózott – csúfondárosan magázódva évődik barátjával, játékosan
Illyés humora tökéletesen benne van egy apró, mindkét szerző megírta jelenetben.
Amikor a párizsi békekötésre indulnak, Cs. Szabó, magukra is gondolva, eltűnődik,
milyen érdekes lenne, ha Kazinczy vagy Berzsenyi tollából olvashatnánk beszámolót
Napóleon pozsonyi békéjének aláírásáról. Illyés válasza a Franciaországi változatokban: „Mondjuk Kis János tollából – gondoltam hozzá szerényen.” Aki a szerényen
önironikus és baráti fellengzést leleplező ízét nem élezné, böcsületesen megvilágosítja azt Cs. Szabó: „Kiss Jánoséból, felelte somolyogva.”
538
A portrét árnyalja viszont, hogy az elhamarkodott lelkesedéstől óvakodó Illyésből a
megismerés, a tanulás kedve – ahogy erre Vas István is céloz – cseppet sem hiányzik.
Cs. Szabó leírja, Brissagóban hogyan faggatta ki a költő Szilasi Vilmost freiburgi tanártársáról és barátjáról, Heideggerről. „Mikor elköszöntünk Brissagóból, háromszor
annyit tudott Sartreról, mint én.”
537
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oktat vagy ravaszkásan mosolyogva hallgatja az oktatást. Cs. Szabó, a
féltett kincsét megosztani hajlandó tanár már Svájcban készül feladatára.
Alig ér ki velük a vonat a Szent Gotthárd alagút déli felén, alig pillantják
meg az első olaszos harangtornyot, felébred benne a pedagógus. „Elöntött
a kötelességérzet. Itt az ideje, véltem, hogy gondozásba véve kitágítsam a
gallomán pannóniai költő latin látókörét.” Később, szinte szószerint, megismétli elhatározását, elismerve azt is, hogy a leckéztetés végül is nem
volt egyoldalú; „Chiassótól arra készültem, kitágítom a gallomán pannóniai költő latin látókörét, ö fedte föl, hogyan kell rávillantani dolgokra, ha
az ember művész és nem tudós. Hogy kell lőni kapásból, lexikonok távcsöves célzója nélkül.” Az eminens diákot új világ rejtelmeibe avató tanár
azután szorongva várja, lelkesedésének lesz-e foganatja („Szokatlan volt
Illyésnek a mozaik-művészet, kissé szurkolva kérdeztem vizsgálódó hallgatása után, hogy tetszik-e?”); máskor viszont a hétköznapi élet dolgaiban
jártasabb társától ő tanul, mint az angliai Stratford utcáján, amikor megtudja, hogy a favázas házak vesszőfalára vert habaréknak patics a
ve 539...
A Hunok Nyugatonban találunk egy másik kettős portrét is. Francois
Mauriac író-fiának, Claude-nak festő-hasonlattal magyarázza kilétüket
Illyés: „Ma délelőtt a Louvreban jártunk, mondta, s ott ki-ki belenézett a
tükrébe, ő háromszáz év előtt Louis Le Nain, a parasztfestő lett volna:
eddig írt munkáiban fölindulás nélkül, visszafojtott részvéttel próbálta
elmondani a fölháborító valóságot; itt, a barátja az értelem megszállottja,
mint háromszáz éve Poussin, akinek mértéktartó francia vonásai önkéntes
római számkivetésben, kulisszahasogató olaszok között érvényesültek
igazán. (...) Azt hiszem, ült a hasonlat. Parasztsorsokon át látta a világot
az egyik magyar, elkötelezett haragjában is hideg ábrázolásra bízva a vádat, kultúrákon átszűrve, de erkölcsi szenvedéllyel a másik.” Remek a
hasonlat, tankönyvbe, érettségi dolgozat címébe kívánkozik; nem csoda,
hogy a megtisztelés fölött érzett örömét Cs. Szabó sem tudja titkolni,
szebben ennél úgy sem mondhatnák. Az útirajz olvasója – és az életmű
ismerője, a tehetség, az alkat kutatója – mégis, időnként, hajlamos lenne
arra, hogy ennek a bekeretezett allegorikus arcképnek vonásait egy másik
század, másik nemzeti stílus ecsetével kiigazítsa: a hűvös, kíméletlenül
racionalista, filozofikus hajlandóságú, elvontan kísérletező francia helyett
539

A Franciaországi változatok Latinok című fejezetében Illyés nem szól a római
műemlékekről, de annál nagyobb elismeréssel beszél az olasz 19. század polgári
vívmányairól. Kelbe „mesteréről”, útikalauzáról méltányosabb mondat ennél:
„Minderre Cs. hívta fel figyelmemet.”
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tudósán németesre, szokásaihoz-értékeihez ragaszkodóan, óvatosan magyarosra, deklamálóan olaszosra, klasszikus helyett pedig romantikusra.
A Hunok Nyugatonban, de más írásaiban is megjelenő Cs. Szabó annak a
„holnapért” talán kevésbé vagy szégyenlősebben „felelős” nemzedéknek
a szemében, melyről maga is tudja, hogy a fájdalmasan örök törvény szerint „kikerüli az előző nemzedék gondjait” s az „apák vérével írott szöveget” legalábbis más stílusban fogalmazná meg, az útirajzban megörökített
Mauriac-ra is hasonlíthatna (akiből „egy keserű, de még mindig harcra
kész öreg keresztes vitéz etikája” sugárzik), vagy Gaston Baty-ra, az archeológiái hitelt „romantikus szabadossággal” színező, lassan kijátszott
csattanóval hatásos feszültséget teremtő rendezőre is emlékeztethetne...
Az Új Látóhatár Illyés-számában megjelent „törzs-szöveg” és a mostani változat összevetése gyakorta tanulságosan igazolja az elmondottakat. Az apróbb, jelző- és szó-változtatások legtöbbje persze a pontosabb,
finomabb értelmezést, az árnyalást, a jóhangzást, a szóismétlés elkerülését
szolgálja; de szép számmal akad olyan is, amely az első, színpadiasán
túlzó megfogalmazást enyhíti (André Prudhommeaux nem káprázatosan,
csak kitűnően fordítja József Attilát; Svájcban nem másodpercnyi, hanem
percnyi pontossággal működik a vasúti menetrend; Saint-Pol-Roux a
szürrealistáknak már nem szenilis, csupán félig szenilis mestere; Henry
Millerből mefafizikus gondolkodó szerepében tetszelgő amerikai szatír
lesz, hóbortos amerikai szatír helyett; s míg eredetileg az egész „nouveau
román” iskola vérszegény volt, hat évvel később már csak némely képviselője – köztük Claude Mauriac – az ...). A változások egy részéből a romantikus stiliszta és a nemzeti győzelmeken, „nyugati áttörésen” könnyen
hevülő férfi önismeretről is valló, az elhamarkodott ceruza- vagy ecsetvonást kiigazító penti-mentója olvasható ki (így mérsékli például A Kegyenc
Párizsban című 1965=ös tanulmányának sivár körülményeket, gyarló
művészi teljesítményt fölmagasztaló lelkesedését); néha pedig a változó
közízléshez, az újabb értékítéletekhez, szabadosabb szókimondáshoz alkalmazkodni igyekvő – mert tetszeni s tanítani, ellentmondást nem tűrve
is, kellemesen vágyó – esszéista engedménye is. A törzs-szöveg bővítményeiben a termés ismerője felfedezheti az 1962 óta írt cikkek és tanulmányok egyik-másik megállapítását, elmésebb fordulatát is. Néha ugyan
ezeket a bővítményeket szívesebben látnánk lapalji jegyzetként vagy önálló dolgozat magjaként (mint például a Sinkó Ervinnek szentelt bekezdést, a szürrealizmus társadalmi-történelmi gyökereiről való fejtegetését,
Oscar Wilde bemutatását, vagy a Francis Ponge költészetére nehezen alkalmazható – azt sem nem igazoló, sem nem kivégző –, kissé hajánál
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fogva előrángatott Moliére-idézetet), ám egy-egy fontoskodó kitérőért, a
szőnyeg fonákján lazábban elkötött szálért bőven kárpótolnak a Cs. Szabó
legjobb formájára valló újabb megjegyzések, a pillanat hangulatát végérvényes formulában rögzítő képek: a kiégett, romos házakon virító sértetlen kanárifészkekről, a neorealista filmekbe illő olasz feketéző vonatokról, Róma mindnyájunknak oly kedves központjáról, a „teveszőr és trágyaszínű városrészről”.
A lelkendező elismerés után végül engedtessék meg néhány szőrszál
hasogató észrevétel is; csak a kritikusnak is sasszemű írót tiszteljük meg
vele, aki mások házifeladatában még az értelmet nem zavaró sajtóhibát is
észreveszi. Bogarászás közben fedezheti fel az olvasó, hogy a Hôtel
d'Alsace- ról lemaradt a kúpos ékezet, a SainHGermain-des-Prés-re éles
helyett tompa ékezet került, a dire ige többesszám második személyű
alakja (dires) a rendhagyó -s helyett szóvégi -z-t kapott, a Soupault-val
helyett pedig ezt olvashatjuk: Soupaultal, Megemlítenénk még, hogy legjobb tudomásunk szerint a jeles publiciszta, Róbert Aron aligha „a híresebb Raymond öccse”: Raymond Aron, a Sorbonne szociológia-tanára
másik családból származik, s névrokonánál ő a fiatalabb, éppen hét évvel;
Mauriac-nak XII. Pius pápáról maliciózusan elsuttogott mondatát („Enfin
... il n'est pas bête”) bárhogy próbálgatjuk, nem halljuk magyarul kissé
népszínműves változatában („hát 'iszen nem éppen ostoba”); két ízben
pedig csak nem értjük a szerző tréfálkozását (miért betűzi Tran ...-nak a
somogyi tanító a kis IIlyés-unokaöccs francia édesanyjának nevét, holott
a Franciaországi változatok tanúsága szerint Trincquecostes-nak hívták a
bordeaux-i családot? s miért feledkezett volna meg földalattimegvetéséről Raymond Queneau nagysikerű regényében, a Zazie dans le
metroban, amikor a könyvnek éppen az a csattanója, hogy a kis hősnő, a
címmel ellentétben, párizsi kalandozása során végül is egyszer sem száll
metróra?), dehát bizonyára bennünk van a hiba, sótlan a képzeletünk, finom célzásokra tompa a hallásunk. Persze, apró szeplők ezek a kitűnő
munkán; a recenzió szerzője sem talál különb tüskéket a rózsák mellé; s
az újabb kiadás nyomdásza, vagy majdan az életmű gondozója és lábjegyzet-írója, amúgyis könnyen kiigazíthatja őket, hogy a Hunok
Nyugatonnak ne varietur szövege írójához, írója legendájához még ebben
is méltó: minden körülmények között végérvényes és kikezdhetetlen legyen.
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BECZNER TAMÁS
Kőkorszak 540
Szabadság a hó alatt, Ismeretlen orosz költészet 1957-1967, a verseket
orosz eredetiből Aczél Tamás fordította, az előszót és a jegyzeteket Tikos
László írta, Aurora Könyvek, München 1967, 80 lap.
Ismeretes, hogy a Szovjetunióban vagy egy évtized óta léteznek rendszeresen megjelenő, illegális, sokszorosított szépirodalmi folyóiratok, amelyek névtelenül, hamis néven, de teljes névvel és címmel is, ismert és ismeretlen írók műveit közük. A Szabadság a hó alatt című kötet összeállítói e folyóiratok – a Szintaxis, a Főnix és a Szfinx – versanyagából válogattak.
A versek szerzői elkötelezett írók. Az antisztálinizmus elkötelezettjei.
A sztálinizmust a szó legteljesebb értelmében véve tekintetbe, vagyis
nemcsak a harmincas, negyvenes, ötvenes évek véres terrorját értve alatta,
hanem a látszatra jobban adó, fel nem számolt mai következményeit is. A
szerzőknek, mint említettem, csupán egy részét ismeri név szerint az irodalomtörténet. Anna Ahmatova nevét halála (1966) óta ismét lenyomtatják Magyarországon is. Összegyűjtött versei tavalyelőtt jelentek meg a
Szovjetunióban. Kivéve Rekviem című versciklusát, melyet e kötet közöl.
Az évtizedekig hallgató nagy lírikus az orosz költészet kiemelkedő alakja.
Gumiljovval és Mandelstammal együtt indult, még a forradalom előtt.
Gumiljovot kivégezték. Mandelstam munkatáborban pusztult el.
Ahmatova nem volt börtönben, fiát azonban a Jezsovscsina – a jezsovi
tisztogatások idején elvitték és tizenöt évre ítélték. Jurij Galanszkov nevét
szintén ismerjük a legutóbbi moszkvai íróper óta. Ő az egyik illegális
folyóirat szerkesztője. Ő szervezte a Szinjavszkij elítélése elleni tüntetést.
Voznyeszenszkij neve minden magyar irodalombarát előtt jól ismert, csupán az nem, hogy a végletekig elkeseredett verseket – és leveleket – ír a
párt vezető szervei címére. Az ismertebb fiatal költők közül nemcsak ő,
hanem Bella Ahmadulina, Bulat Okudzsava is meg-megjelenik az illegális folyóirat hasábjain. E folyóiratok természeténél fogva ugyanis sohasem bizonyítható, hogy a versek a szerző tudtával kerültek-e nyomtatásba.
A kötet íróinak javarészéről viszont nem tudhatjuk, hogy nevük álnév-e.
Verseik tartalmát, témakörét, problematikáját tekintve részben egészen
fiatalok, részben pedig megjárták a koncentrációs táborokat. A szerzők
540
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harmadik csoportja viszont egyáltalán nincs névvel jelölve. „Oroszországi
Névtelen ez áll az egyik legmegrázóbb vers felett. A munkatábor-dalok
pedig magától értetődően – akárcsak a népdalok, ismeretlen szerzők közös alkotásai. Úgy is adják őket tovább, akár a népdalokat. A jugoszláv
Mihajlov tudósított először „Moszkvai nyár” című könyvében, hogy a
hatvanas évek elején, a szovjet fiatalok, egyetemisták, közös összejöveteleiken ilyen munkatábor-dalokat adtak elő.
Az olvasónak néhány egyszerű fogalmat kell csak megtanulnia, hogy
ez ismeretlen versek különös, hihetetlen világát tökéletesen megértse.
Megtanulni, mi a Fekete Maruszja, mi Kolima, vagy mi az etapban való
menetelés. A Fekete Maruszja: rabszállító kocsi. Az orosz etap szó, a
francia étappe-ból ered, egy körülbelül 30 kilométeres útszakaszt jelöl.
Még a 19. században honosodott meg a szó, ennyit meneteltek naponta a
szibériai száműzetésre ítélt foglyok. A Kolima micsoda? Én magam egy
feledhetetlen szóváltásból tanultam meg, amikor egy folyóirat közreadta a
szovjet történészek zártkörű konferenciájának jegyzőkönyvét. E konferencia egyik felszólalója szenvedélyesen követelte, hogy a történészek
nyíltan tarjak fel a sztálini korszak történelmi hazugságait. A vitavezető,
meg akarván félemlíteni a felszólalót, így szakította félbe: „Mindezek
után az elvtársnak meg kell vallania, melyik táborba tartozik: az imperialista táborba, vagy a béketáborba.” A felszólaló így válaszolt: „A kolimai
táborba!” „Kolima, légy átkozott” – olvassa e kötet olvasója egy munkatábor dalban, s valószínűleg ő sem felejti el többé ezt a nevet.
Minden, ami egyéb benne foglaltatik e kötetben, amely összesen negyvenkilenc verset tartalmaz, az bonyolultságai, sajátosságai, egy korszak
páratlanul álló esetlegességei ellenére a legközérthetőbb és legáltalánosabb dolgok közé tartozik, amit ebben az évszázadban emberek versben
közöltek emberekkel. A végletekig többértelművé vált világ, a zsarnokság
egyre raffináltabb és rejtettebb formái, az elidegenedés és elembertelenedés tiszta ésszel immár nyomonkövethetetlen irracionális törvényei, úgy
látszik, egyre inkább csak a lényegre szorítkozó, egyre primitívebb reakciókra kényszerítik az elnyomottakat. Immár nem a humanizmus szellemi
hagyományai válnak kérdésessé, hanem az emberi élet legelemibb lehetőségei. Nem az igazság ki nem mondhatósága, nem a szabadság ilyen vagy
olyan mérvű korlátozása az alapkérdés, hanem az igazságtalanság bárhogyan való túlélése. Nem az emberi erkölcs, nem az emberi méltóság
sárbatiprása ellen kell a gondolkodó embernek felemelnie szavát, hanem
az ellen, hogy az őrök ne vegyék el a száraz kenyeret is. A teljesen elvadult elidegenedésben tömegesen és végképp magukra maradó emberek
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emberi léte néhány alapvető funkcióra korlátozódik. „Törtetünk élni, míg
lehet, sorstársaink hullahegyén át, s szívünkben felüvöltenek az
emberformájú hiénák” – énekli egy másik munkatábor-dal. „Kőkorszak”
– így nevezi el a kort Anna Ahmatova. S ebben az erkölcsi kőkorszakban
sokszor egy-egy értelmetlen, primitív reakció jelzi már csak, hogy mégis,
mi várható el az embertől.
A versek kevéssé intellektuálisak. A szenvedés – vagy a mai fiataloknál a közöny és tompaság miatti sötét elkeseredés – úgy látszik, a tudat
árnyékoltabb, izgatottabb megfogalmazásai helyett az érzelmi világ tudattalan dallamait hozza ki a költőkből. A költő már-már nem tesz mást,
mint megnevezi a dolgokat. Csakhogy ezek a dolgok többé nem önmagukat jelentik csupán. Minden jelképes jelentőségűvé vált ugyanis az elidegenedés nyomása alatt. Innen a rendkívüli érzelmi feszültsége és titokzatos szuggesztivitása. Érezzük, hogy minden mást jelent ebben az értelmét
vesztett világban. A mély érzelmi megrendülés, amely az olvasó reakciója
e költészettel való találkozáskor, az az alapmagatartás, amely még megmaradt az ember számára egyedül lehetséges tisztességes reakcióként.
Bálint György harminc évvel ezelőtt még így fogalmazta meg a gondolkodó emberek magatartását: „Felháborodom, tehát vagyok.” Harminc év
múltán a humanisták értelmi felháborodásából egy – tulajdonképpen mind
tehetetlenebb – érzelmi megrendülés lett. A tényen ugyanis, hogy egy
társadalmi rendszer néhány évtized alatt csupán koncentrációs táborokban
11 millió állampolgárát pusztította el, nem lehet felháborodni többé. A
felháborodás immár semmi. Fel lehet-e háborodni egy földrengésen? Fel
lehetne háborodni azon, ha valakik, valahol kirobbantják az atomháborút?
A felháborodás az emberi társadalom ez új jelenségei előtt már majdhogynem nevetségessé torzul. Az emberi értelem egykor oly hatásos felháborodása mit ér ma a technizált elembertelenedés tökéletesített tömbjeivel szemben? A megrendülés marad számunkra. A reménytelenség tökéletes átélése. Ez még továbbéltet valamit. A kötet verseinek rendkívüli
hőfokú pátosza tudattalanul is ezt a célt szolgálja. Nem kivételek ez alól
az úgynevezett láger-dalok sem. Íme, egy egyszerűen feljajduló, az ódák
és himnuszok magasságába ívelő négysoros:
Fiatalságomat, e tiszta hattyút
megölték ezek a fattyuk,
jaj, jaj az ember, hogy mit ér meg –
arany hajam hófehér lett!
A teljes reménytelenségben egyetlen vigasz van. „Marad-e mögöttünk
valami nyom?” – kérdezi Viktor Bokov „Szibériai ciklus”-ában. A szé1694

gyenen, a fájdalmon és elkeseredésen régen túl vannak. Az egyetlen, ami
még fontos, hogy valami nyom maradjon. E versek a biztosíték az élőknek és a halottaknak, hogy nem történhetett meg mindez nyomtalanul. S
ami a leggyönyörűbb ezekben a versekben, az, hogy csak a fájdalom
hangjai élnek tovább bennük. Hiányzik a bosszúszomjas lihegés, a véres
számonkérés, a gyűlölködő uszítás. Ezek az írások nem akarnak többet,
mint elmondani, mi hogy volt. Az írók is tudták talán, hogy ennél irtózatosabbat nem tehetnének.
Anna Ahmatova, Rekviem című versciklusa elé ezt írja: „A
Jezsovscsina irtózatos éveiben tizenhét hónapot álltam sorba a leningrádi
börtönök előtt. Egyszer valaki 'rámismert'. Ebben a pillanatban egy aszszony a hátam megett – aki valószínűleg sohasem hallotta a nevemet –
hirtelen magához tért a ránknehezedő dermedtségből s hidegtől elkékült
szájjal a fülembe súgta (itt mindenki suttogott): – Ezt meg tudná írni? S
én így válaszoltam: – Igen. – Ekkor valami mosolyféleség terült oda, ahol
régebben az arcom volt.”
E mosolyféleség – vagyis az írásba vetett hit – felismerhető azoknak a
mai fiataloknak a szellemi arculatán is, akik már egy középszerűségbe
beleszürkült korba születtek bele. Mert ezt kapta a társadalom a veres
szélsőségek helyett. Talán kevesebb jelentősége van ilyen szempontból az
olyan költői állásfoglalásoknak, mint a Tyimofejevszkij vers a szavak
értékének visszaállításáról. „A szó – írja az ismeretlen Tyimofejevszkij –
akár az igazság vagy az ember ragyogva született s meztelenül. ... míg
egyszerre gyilkos kezekbe került, bicskát forgató banditák csaptak rá hirtelen s ügyesen, kárörvendő röhögések közepette, azonnyomban nekiláttak a hamisításnak.” A kérdés, hogy a mocskosán földre hullott szót ki
emelje fel, ha nem mi? – a lényegre utal, de több benne a szónokiasság,
mint az igazi pátosz. A szavak értékének igazi visszaállításán fáradozik az
a fiatal író, aki Igor Homin név alatt közli verseit. Homin a mai szovjet
hétköznapok pontos tollú költője. Szavai tiszták, világosak, egyszerűek.
Látszólag teljesen feladta mindazt, amit a naív és konzervatív elképzelés
az úgynevezett költőiségen ért. „Munkásszálló” című ciklusában pontos,
szűkszavú sorokkal egyszerű képeket villant fel:
Valaki kilökte a szemetet,
utána a mosogatólevet,
valaki korommal a karóra
egy sanda arcot pingált: Zója,
A raktárnál hangosan pöröl két
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férfi. Az egyik emeli az öklét.
Unalmas világ. Mit kezdjünk vele.
Ünnepnap van ma. Május elseje.
Említettem ennek az elkötelezett költészetnek rendkívüli érzelmi telítettségét, megrendült pátoszát. Bármily ellentmondásosnak is látszik, a
kisrealista költészet mögött is ugyanaz a feszültség izzik. A mai életjelenségek látszólag értelmetlen mozzanatainak megörökítése mögött ugyanaz
az elkeseredettség: mivel tenni nem lehet ellene semmit, mivel az élmény
hatalmasabb és megközelíthetetlenebb, semhogy valamit még hozzá lehetne tenni, az író végül is kommentálás nélkül egyszerűen csak lejegyzi.
Ki ne ismerné fel emögött a láger évek megrendült költészetével azonos
magatartást? A tehetetlenség és reménytelenség végső emberi emelkedettségét?
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BORSODY ISTVÁN
Jászi és az októberi forradalom 541
Bevezetés Jászi Oszkár „Magyar kálvária, magyar föltámadás” című
könyvének új kiadásához, amely az Aurora Könyvek sorozatában 1969
januárjában jelenik meg.
Jászi Oszkár e könyve, amelyet most harmadik kiadásban vesz kézhez a
magyar olvasó, érdekes és illusztris nemzetközi pályafutásra tekint vissza.
Eredeti címén, Magyar kálvária, magyar föltámadás: A két forradalom
értelme, jelentősége és tanulságai, magyarul először Bécsben 1920-ban
jelent meg, másfél évvel azután, hogy Jászi a vörös és fehér terror elől
külföldön keresett menedéket. A könyv másodszor magyarul, a szerző új
előszavával, 1921-ben jelent meg ugyancsak Bécsben. A „két forradalom” a magyar kiadás alcímében az 1918-as októberi demokratikus és az
1919-es tavaszi bolsevista forradalomra céloz. Az őszirózsás forradalom
előzményeiről és öthónapos lefolyásáról négy fejezet szól, míg a bolsevista uralom négy hónapját hat fejezet tárgyalja. A kommunista epizódot
követő ellenforradalommal a magyar kiadásban mindössze egy fejezet
foglalkozott. Az elosztás aránytalansága a könyv megírását övező lázas
időket tükrözi, ami nem kedvezett a mű gondosabb felépítésének. A munka szerkezete nagyobb változáson esett át a német fordításban, amely
Magyariens Schuld, Ungarns Sühne: Revolution und Cegenrevolution in
Ungarn címmel 1923-ban Münchenben jelent meg, amikor Jászi még
mindig Bécsben élt. Német előszavában Jászi „átdolgozott és részben új
könyvnek” nevezte a német kiadást. Az ellenforradalomnak most már
három fejezet és egy függelék jutott. A megváltozott arány a könyv alcímében került kifejezésre – „Forradalom és ellenforradalom Magyarországon”, A német alcímből aztán angol főcím lett. A német szöveg alapján angolra átültetett és arányaiban tovább módosított könyv (kibővített
ellenforradalmi anyaggal) Revolution and Counter-Revolution in Hungary
címmel 1925-ben jelent meg Londonban. Az előszót hozzá Jászi már New
Yorkból írta. Ez lett első könyve az angolnyelvű világban, ahol új életet
kezdett. Amerika lett második otthona, de Magyarország maradt örökre
szívügye.
A német kiadás előszavában Jászi az „európai demokrácia” lelkiismeretére apellált, nehogy beletörődjék az ellenforradalom diadalába Ma541
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gyarországon. Hasonló kérelemmel az angol fordítás előszavában Angliához fordult, ahhoz az „egyetlen európai hatalomhoz”, amelyre a segítség
reményében a megnyomorított Magyarország még mindig bizakodva tekint. A német kiadáshoz Eduard Bernstein, a neves német revizionista
marxista szocialista írta a Jászi érdemeit melegen méltató bevezetést, míg
az angoléhoz hasonló hangnemű bevezetőt R. W. Seton-Watson írt, az
akkori angolszász világ egyik legbefolyásosabb középeurópai szakértője,
a szlávok barátja és a magyaroknak a szigorúnál is szigorúbb bírálója. A
könyv mottójául szolgáló Ady-idézet – „Magyarország dús ország volt...”
– a magyar eredetiből még átkerült a német fordításba, de már kimaradt
az angolból. A könyvet magyarul Jászi két meghurcolt barátjának és
mindazoknak ajánlotta, akik „egy jobb jövőért való tiszta és önzetlen
küzdelmük” miatt szenvednek. A német és angol kiadás ajánlása viszont a
nyugati világban jobban ismert Kossuth Lajosnak szólt, annak a
„legtávolbalátóbb magyarnak”, aki megjósolta hazája bukását és tisztán
meglátta a felemelkedéshez vezető utat is.
Az ajánlás szavai Jászira is ráillenek. S ami azt illeti, Jászi Kossuthnál
is távolbalátóbb magyar volt. Kossuth az emigrációban vált éleslátóvá.
Kijózanodott türelmetlen nacionalizmusából és felkarolta a dunai
konfederációs eszmét – ami a maga nemében a legnagyobb tiszteletre
méltó teljesítmény. De Jászi odahaza kezdte el a magyar helyzet páratlan
éleslátásról tanúskodó kiértékelését, úgy nemzetiségi, mint egyéb téren.
Vállalkozásához széles körű nyugati műveltséggel vértezte föl magát. A
nemzetiségi kérdés területén kifejtett munkásságával, ami korunkban a
magyar kérdés központi problémája, Jászi a huszadik század modern szellemében Széchenyi István és Eötvös József múlt századi liberális örökségét hajtotta végre. A száműzött Kossuth szellemi fejlődését, rendíthetetlen
erkölcsi kitartását, Jászi nagyra becsülte. De puritán dolgozószobája falán
az amerikai Oberlinben mégsem Kossuth képe, hanem Széchenyié és
Eötvösé függött.
Az első világháború előtti Magyarországon Jászi a modern nyugati
demokrácián nevelkedett politikai nemzedék kiváló elméje volt – a Huszadik Század folyóirat, a Társadalomtudományi Társaság, a Polgári Radikális Párt alapítója, úgyszólván minden demokratikus kezdeményezés
éltetője. Jásziéké volt Magyarországon az első teljesen európai, teljesen
modern politikai nemzedék. A Nyugat folyóirat irodalmi köre és Jászi
politikai mozgalma párhuzamos volt. Modernség, európaiság lelkesítette
mind a kettőt. Természetes, hogy a reformokért küzdő magyar közéletben
fegyvertársak voltak. Az összefüggést a költő módján Ady Endre fejezte
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ki „A tűz csiholója” ajánlásában, ahol Jászit „vezérének és testvérének”
nevezte.
Jelen könyve nem tartozik Jászi legnagyobb művei közé. Két igazán
nagy munkája közül az egyik, amelyet mint az Oberlin College professzora már Amerikában írt, The Dissoíution of the Habsburg Monarchy, nem
jelent meg magyarul – míg a másik, amelyet még a háborúelőtti Magyarországon alkotott, A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés,
soha nem jött ki világnyelven. Ez a könyve, Magyar kálvária, magyar
föltámadás tragikus környezetben született, Széchenyi döblini lelki válságaira emlékeztető komor állapotok között, a közép-európai nyomorúság
egyik szenvedő városában, a háború utáni Bécsben, Jászi emigrációja első
évében. A magyarországi demokratikus kísérlet szívszaggató kudarca, a
bolsevizmus rettentő csapása, az ellenforradalom bűnös butasága és kegyetlensége, valamint a győztes nyugati hatalmak szégyenletes szerepe a
katasztrófa-sorozatban: ezek azok a borzalmas történelmi események,
amelyekre Jászi reagál midőn rászánja magát, hogy írásban elmélkedjék
értelmükről, jelentőségükről, tanulságaikról. Ez nem a történésznek az
adatok teljességére támaszkodó, hűvös tárgyilagossággal megírt munkája;
legkevésbé Jászi maga hitte annak. „Ez a kis könyv – írta előszavában –
sem nem emlékirat, sem nem történelem... valami önleszámolás, valami
per-féle, melyet magammal idestova két esztendeje folytatok.” A gyötrődés, tépelődés, önmarcangolás azonban csak a Jászi-érem egyik oldala.
Ha másik oldala nem lenne, akkor Jászi bécsi tépelődéséből második
döblini tragédia, nempedig első emigrációs könyv születne. A sértett lélek
arisztokratikus pesszimizmusa fölött végülis az életerős demokratikus
elme optimizmusa diadalmaskodik. Itt teljes fegyverzetben látjuk Jászi
Oszkárnak harcokban megedzett markáns alakját, a megnemalkuvó, a
vitát bajnoki módon vívó közéleti férfiút. Műfaja szerint a könyv politikai
pamflet, polémikus írás. Stílusa zsurnalisztikusan eleven; a laikus számára ez a legolvasmányosabb Jászi könyv. Ám a pillanatnyi „per-féle” vita
ellenére, ami szülte, a munka maradandó értéke nem vitás, ítéletei nagyjából máig is megállják helyüket, A mű magán viseli Jászi géniuszának
jegyét. Új kiadása nagyon indokolt; kívánatos is, mert az első két kiadás
elfogyott, antikvár példány pedig csak nagyritkán kapható.
Jászi Oszkár történelmi események szereplője és szemtanúja; véleménye a közép-európai tragédiáról – s benne Magyarország katasztrófájáról
– a történelmi dokumentum értékével bír. A magyar demokratikus hagyományok ápolói aligha emlékezhetnek meg hasznosabban az októberi
forradalom ötvenedik évfordulójáról, mint Jászinak a forradalomról írott
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könyve új forgalomba hozatalával, A mai olvasó azonban itt-ott nehézségekbe ütközhetik. Jászi kevés figyelmet szentel az időrendnek, vagy a
könyve hátteréül szolgáló események rendszeres ismertetésének. Nyilván
feltételezi, hogy az olvasó tudja, mi történt – ami ötven évvel később nem
vehető egészen biztosra. Ezért a történelmi tájékozódást kívánja megkönnyíteni ebben az új kiadásban a .könyv végéhez csatolt rövid időrendi
tábla. A történelmi háttér megvilágítását szolgálhatja az első fejezetben
olvasható eredeti emlékirat is, amelyet 1918 októberében – még a forradalom előtt – Jászi és társai terjesztettek Károly király elé. Ez máig is a magyar bukás mélyebb okainak egyik legkitűnőbb sommázása.
Az októberi forradalom kudarcának közvetlen okairól szólva, Jászi
nem rejti véka alá a Károlyi-rezsim gyönge pontjait, hibáit, mulasztásait –
mint például az agrárreform késlekedését, a karhatalom elhanyagolását, a
vezetés erélytelenségét. Viszont hatásosan elutasítja az ellenforradalmi
rágalmakat, melyeket később a Horthy-korszak tájékozatlan közönsége
úgy vett, mintha történelmi tények lennének; ugyanis, hogy Károlyiék
ügyetlensége, naiv antant-barátsága, sőt nemzetáruló bolseviki szimpátiája vitte Magyarországot a katasztrófába. Az igazi okok elemzésénél Jászi
nemcsak az elvesztett háború súlyos következményeire mutat rá, hanem
az egész kiegyezési korszak könnyelmű vétkeire. A kérdés roppant bonyolultsága világosan áll előtte. Ámha egyáltalán volt megoldás, ez csak a
társadalom modern demokratizálódásával volt elképzelhető. E tekintetben
az úri Magyarország megbukott a történelmi vizsgán. Különösen kiemeli
Jászi a nemzetiségi politika terén elkövetett hibákat – ami, szerinte, szervesen összefüggött a demokratikus fejlődés hiányával. Mikor az ő kezébe
kerültek a nemzetiségi ügyek (Jászi a Károlyi-kormányban a nemzetiségi
ügyekkel megbízott tárcanélküli miniszter volt), akkor már az egész helyzet menthetetlen volt. A tudatlanság és rosszindulat gyakran gyógyíthatatlan. Mégis reméljük, hogy ennek a könyvnek harmadik kiadásával csökkenteni fogjuk azok számát, akik még mindig azt hiszik: a nemzetiségekkel a tárgyalások azért hiúsultak meg, mert Jászi (ahogy ő maga foglalta
össze vádlóinak véleményét) „naiv professzor és szobatudós” volt.
Az első háború utáni nacionalistáknak Jászi nem volt eléggé nemzeti,
míg a második háború utáni marxistáknak Jászi nem volt eléggé szocialista.
Például Jászi polgári radikalizmusának egyik népidemokrata bírálója,
Fukász György (az erről a témáról 1960-ban megjelent könyvében) a
„moralizáló társadalomszemléletét” vetette Jászi szemére, ami állítólag a
marxizmus elleni támadásainak fő tendenciája volt.
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Hogy miért és hogyan siklott át a hatalom Károlyitól a kommunistákhoz, ez ennek a korszaknak egyik legtöbbet vitatott kérdése. Jászi elemzésében a szociáldemokraták árulásán és az antant-hatalmak vakságán van a
hangsúly. A szocialisták Károlyi háta mögött összeszűrték a levet a kommunistákkal, míg az antant által támogatott imperialista szomszédok területi igényei ellen vívott küzdelem felmorzsolta a demokratikus kormánynak azt a kevés erejét is, ami fölött rendelkezett. A kommunisták kezdeti
népszerűségét Jászi főleg avval magyarázza, hogy a Kun-rezsim ellene
szegült a wilsoni nemzeti önrendelkezési és demokratikus egyenjogúsági
elveket lábbal tipró országcsonkításnak. Vagyis mai nyelven szólva: ez
volt az első úgynevezett nemzeti kommunizmus. Jászi viszont semmi
kétséget sem hagy afelől, hogy véleménye szerint a kommunisták nem
kevésbé ártottak a magyar nép ügyének és jövőjének, mint a keresztény és
nemzeti eszményeket hirdető, de nem gyakorló ellenforradalmárok, akik
– későbbi értelemben – a fasizmus előfutáraiként írták be nevüket az európai történelem gyászos lapjaira.
A legnagyobb keserűség Jásziból ott csordul ki, ahol a nyugati hatalmakról ír. A demokratikus forradalom bukásával kapcsolatban főleg a
francia közép-európai politika bornírtságát pécézi ki, míg a reakciós ellenforradalom felkarolásáért főleg az angolok sekélyes pragmatizmusát
bírálja. Az antant politikája, amely akkora csapást mért Magyarországra,
rettenetes csalódást okozhatott a nyugati orientációjú Jászi Oszkárnak.
Mindenek fölött siratta, amit máig is okunk van siratni: a demokratikus
béke megteremtésére oly kiválóan alkalmas történelmi pillanat könnyelmű elpazarlását. Hogy mit vesztett az egész világ ennek a soha vissza
nem térő alkalomnak az elmulasztásával, arra csak később – túl későn –
ébredt rá az emberiség. Könyve írása közben Jászi nem adta fel a reményt, hogy a mulasztásokat még jóvá lehet tenni. Az értelem és erkölcs
mozgósításán fáradozott fáradhatatlanul. A Magyarország és szomszédai
szerencsétlen konfliktusában a kisantantpropaganda nem egyszer játszotta
ki Jászit magyarellenes célokra. De erkölcsi integritását csak a rosszindulat vagy tudatlanság vonhatta kétségbe. Akik Jászit „becstelen hazaárulónak” nevezték, végülis nem Jászinak, hanem saját hírnevüknek ártottak.
Jászi Oszkár maradandóan a dunai konfederáció propagálásával írta be
nevét a magyar és közép-európai történelembe. Erre vonatkozólag ez a
könyve is sok megszívlelésre méltó gondolatot tartalmaz. Jászi közismert
„Keleti Svájc” programjában a lényeg az, hogy a népi egyenjogúságot
biztosító önkormányzat egybefonódik a szabadságjogokat oltalmazó demokráciával és a szocializmus ideáljait valóra váltó reformokkal. Jászi
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mindig demokratikus federalizmusról beszélt – soha csak federalizmusról.
Manapság annyian vallják magukat a dunai federalizmus hívének, hogy a
Jászi által kiemelt megkülönböztetésre érdemes felhívni a figyelmet. Végül, hadd hangsúlyozzuk, hogy Jászi federalista felfogása igen hasonlít a
francia Jean Monnet, az európai közös piac atyjának koncepciójához. Jászi, akárcsak Monnet, a sikeres federáció pillérének mindig a gazdasági
együttműködést tekintette.
Tanítása a közép-európai békéről nem épített légvárakat. Jászi nagysága abban rejlett, hogy a létező mögött meglátta a lehetőt. Költő-barátja
szép szavaival szólva: Jászi Oszkár látta, miként lehetne Magyarországból
megint „dús ország ...” Ebben a könyvében, mint minden írásában, kudarcok és kiábrándulások árán szerzett bölcsesség van. Tanulhat belőle mind
a külföldi, mind a hazai magyar.
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ALBERT PÁL
A bűntudat évszaka 542
Mészöly Miklós: Saulus; Magvető Könyvkiadó, Budapest 1968, 157 lap.
Mészöly Miklós második regényét, a Saulust ugyanazok a vonások –
mondhatnánk mindjárt: erények – jellemzik, mint az elsőt, Az atléta halálát, vagy a nemrégiben Jelentés öt egérről címmel újabb kötetbe gyűjtött
elbeszéléseit: itt is a drámaian sűrítő, pontos és szemérmes prózaírót látjuk viszont, akinek visszafogott, nemesen szürke stílusa kemény, férfias
lírából, nagyfeszültségű metafizikai, erkölcsi és közerkölcsi gondokból
táplálkozik. Az atléta halálának többé-kevésbé önéletrajzi elemekből
szőtt, s időnként már-már vallomásértékű történetét ezúttal ugyan „jelmezes”, bibliai tárgyú regény követte, ám az író magatartása mit sem változott: most is annak a (történelem során talán rendre visszatérő vagy akár
történelemfeletti kategóriaként is megfogalmazható) kornak a tanúja, melyet Fichte szavával a „tökéletes bűntudat érájának” nevezhetnénk, s ahol
az üldöző egyre zavartabban, egyre megszállottabban, egyre hamisabb
logikával igyekszik, önmagát is ámítva, a Törvény és a Szabadság fogalmát egyeztetni, az üldözött pedig (kit egyszerre igéz és borzaszt az „elkötelezett ember” vakbuzgalma, gyakorta ártalmas tevékenysége meg az
evilági célkitűzéssel is abszolút igényű praxistól elválaszthatatlan démonikusság) önkínzó alázattal, a maga és a mások tetteiért és tétlenségéért
vezekelve felölti a perzekutor maszkját, s képzeletben, a rossz lelkiismeret színpadán, a mindenütt és seholsem székelő, egyértelmű ítéletet nem is
hozó bíróság előtt eljátssza annak szerepét, hogy legalább emberi és
egyéni vetületét megértse a tragikomikus, félelmetesen groteszk viszonylagosságában is öröknek: a vallási, politikai vagy ideológiai szenvedélynek.
Minek is hangsúlyozni: Mészöly Miklós Saulus a nem történelmi regény; s még csak az Anaíole France-i vagy giraudoux-i játékos, Clióval
incselkedő variációkra sem emlékeztet. A szorgalmas régészkedés, a téglánként hordott történelmi hitel éppúgy idegen az írótól, mint a legendaromboló szándék, vagy az elnéző mosolyú „áltörténelmiség”; a humanista
és adathalmozó tudóskodással nem tudna mit kezdeni, a hivalkodó, frivol
anakronizmusokat pedig rendíthetetlen komolysága, a humort nehezen
tűrő komorsága tiltaná. A bibliai couleur locale ezért nem is nélkülözhe542

Megjelent az Új Látóhatár 1968. évfolyam 6. számában.
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tetlen eleme a Saulusnak; belső tájakat, a lélek díszletét rajzolja az író; s
kézműves mezővárosi Jeruzsálemé akár nagyobb magyar falura is emlékeztethetne, hiszen ott „láthatnánk az utcán parasztembert vagy kőművest, amint repedt uborkával dörzsöli kőpor-marta lábfejét, ott állhatnánk
meg házudvaron holdfénytől kábult tyúkok ketrece előtt ... Az időpont, a
történelmi utalások ellenére is, éppen ilyen bizonytalan: a korhoz nem
kötött, bárhol és bármikor ugyanígy megismétlődő példás paraboláé, általános érvényű legendáé. Ez áll a bibliai szövegek, a szakirodalom tiszteletére is: Mészöly minden szentségtörő, leleplező igény nélkül ugyan, de
története belső logikája szerint módosítja a hagyományos kronológiát
(István vértanú megkövezése például csak egy nappal előzi meg a damaszkuszi küldetést), változtatja meg a modellül szolgáló történelmi személyek (Kaifás, I. Gamaliel) nevét, Krisztust pedig, akinek csodatételeiről, peréről, feltámadásáról egyszer-kétszer szó esik, csak az „áruló rabbiként” szerepelteti a beszélgetésekben.
Mészöly Miklós olvasójának tehát nem kell különösebben törődnie a
történelem vagy a legenda Szent Páljával, s beérheti azzal, hogy követi és
átéli egy harminckét eves férfi (a tálán mindössze kétszer vagy háromszor
megnevezett) Saulus sorsat: a Törvény egyre kevésbé buzgó szolgálóját, a
kételytől kikezdett, a maga igazában egyre kevésbé bízó üldözőt, a rossz
lelkiismeretű embert, kit különös aszkézise a (talán csalóka?) belső megvilágosodás és a (pillanatnyi?) boldog egyszerűség felé vezeti. Mészöly
könyve – ez a camus-i Közönyre vagy Bűnbeesésre emlékeztető, nyugtalan, újra meg újra elkezdett soliloquium – egy fullasztó, száraz, a szégyennél égetőbb széltől, a chamsiniól perzselt nyár történetét adja elő,
melynek során a kegyelem (vagy a kiábrándulás) lassan szállást ver a hős
lelkében.
Egy „öncélú, tervszerűtlen hajsza”, két törvényszegő nyolc napos sivatagi üldözése után érzi először Saul, hogy megingott benne valami, s a
„tettenérés”, a „kézzelfogható bizonyítékok” hiányában űr támadt magában és körülötte. A következő hetekben újabb feladat nélkül, tétlenül,
magányosan kóborol Jeruzsálemben, zavartan keresve meggyőződést erősítő érvet a nemrég még oly természetesnek látszó világban. Szállásadója,
Tohu, a cserzővarga gyanakodva nézi; húga, Abela különös deportálásokról beszél neki, célozgatva arra is, hogy a sivatagban üldözött két férfi
közül az egyik halott feleségének apja lehetett, s kéri, járjon közbe saját
férje, Jójada, a kőműves ügyében, akit, feltehetően alaptalanul, a törvény
megszegésével vádoltak meg; pártfogója, Rabbi Abjatár pedig, ahelyett,
hogy zaklató kérdéseire határozottan válaszolna, csak kétértelmű, már1704

már cinikus tanácsokat ad neki. A történet első része (jobbára a szereplők
bemutatása) egy jelképes, a megingást s talán az egész társadalom lassú
belső rothadását is mintegy láthatóan megjelenítő katasztrófával, a Nagy
Torony összeomlásával zárul. Az erre következő lidérces, fülledten érzéki
álom-betét után (amely különben az oldalszámot tekintve is központi helyet foglal el a regényben), az események üteme meggyorsul. Saul véletlenül belebotlik a bujkáló István diakónusba, embereivel üldözésére indul,
egy egész városnegyedet felkutat utána, de végül is nyomát veszti; néhány
nappal később azonban, igaz, már inkább csak vonakodó szemtanúként,
ott van a vértanú megkövezésénél. A tudatban lassan felhalmozódó tények, a lélek mélyéről felszakadt emlékek, az akaratlanul is nyomozással
felérő kóborlások során megismert botrányos történetek a magányos üldözőt értékeinek és céljainak felülvizsgálására késztetik. „Más hűségre
rendeltek. Vagyok, cselekszem, futok, akár a szememet is behunyhatom
közben”, mondogatja magában az Istefanos megkövezését követő éjszakán a zarándokszálláson, hová kábult bolyongása közben bevetődik. Hiszi: „végig kell mennem az úton"; s másnap négy emberével valóban újból nekivág a sivatagnak, ezúttal Damaszkusz irányában, A tűző Nap
alatt, a perzselő déli fényben szeme előtt, mintegy látomásban, még egyszer elvonulnak a tárgyak, melyek addig is érzelmeinek, lelkiállapotának
hordozói voltak; majd a hirtelen megvilágosodás békét, a sancta
simplicitasl ígérő (vagy újabb önámító illúziót hozó s talán a megsemmisüléssel is fenyegető) pillanatában szétfoszlik körülötte a tér, s megáll az
idő ...
Ki tehát Mészöly regényének hőse? Ki ez a magányos, faradhatatlan
futó, aki Rabbi Abiatár olvasófülkéiéből is a stadion célegyenesére lát ki?
543
Az Apostolok Cselekedeteinek indulatos és szívós Szent Pálja lenne, a
rabbinus hagyomány, a zsidó Törvény kardos védője, az új, a keresztényi
hit lutheri vérmérsékletű terjesztője? Vajon Mészöly a történelmi figuráról adott lélektani elemzéseket akarta tovább mélyíteni vagy beállni a pálfordulások, a megtérések szkeptikus krónikásai es a vallásszociológusok,
a Renanok és Loisyk sorába? Elvakultságában is boldog és diadalmas
hősről olvasunk itt vagy inkább olyan szereplőről, akire a híres
543

„És a világítás is szokatlan itt. Éppen szembe fut az ablakkal egy oszlopos csarnok.
Ahogy pontosan az ablak négyszögébe illeszkedik, valószínűtlenül beárnyékolja, de
ugyanakkor ki is tágítja a szűk helyiséget: mintha sorfalak közé ékelt, üres pályára
nyílna kilátás. A célvonalnál csillogó fémlapokkal borított mellvéd, ott kezdődik a
Kedronvölgy szakadéka. És azon túl — mint valami fokozhatatlan háttér — az Olajfák hegye.”
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lukacsgyörgyi meghatározás tökéletesen illene: olyan „problematikus”, a
környezetével ellentétben álló, de attól elszakadni csak nehezen tudó ember, aki a konformista világban elégtelen módon keresi az igazi értékeket?
Renan egyik – mellesleg éppen Szent Pálról szóló – mondata jól világítana meg a magyar író Saulját: „hibáink révén vagyunk erősek a cselekvésben; erényeink viszont gyengeségek itt.” Nos, Mészöly hőse válságban
levő, nyugtalan lelkiismeretű ember; Az atléta halála vergődő Öze Bálintjának testvére. Mindketten ahhoz az önmagával és a világgal szemben
végtelenül igényes, az azonosság, az eszmei következetesség hegycsúcsait
ostromló embertípushoz tartoznak, melyet Ludwig Binswanger a „rögeszmés egzaltáltsággal” jellemez, s amelynek képviselői, ahogy életük
függőleges tengelyén egyre magasabbra igyekeznek kapaszkodni, kirekesztődnek vagy inkább: kirekesztik magukat – a barátságból es a szerelemből, a communio amorisból és a communicatio amicitiaeből.
A Saulus és Az atléta halála párhuzamát különben bővebben is érdemes lenne megvonni. Saul és Bálint a Hatalom árnyékában élnek, de mihelyt rádöbbennek elszigeteltségükre, kénytelenek a közre érvényes Törvény rendszerén belül, attól függetlenül, azzal egyre inkább szembehelyezkedve, saját ellentmondásos, nem egyszer bogarasnak tűnő törvényeiket megalkotni („Úgy éreztem, a parancs és a kötelesség is egyre inkább
rám marad – nem az érintett, amit ők rónak ki”, visszhangozza Bálint furcsa edzés-rendjét, szeszélyes versenyző-kedvét Saul); a világban sehol
nem tudnak megkapaszkodni, az érdeklődés, rokonszenv elől elzárkóznak, közeledésüket viszont gyanakvás fogadja („Megépítettem a magányt
magam körül, anélkül, hogy akartam volna”); a „magát sem kímélő értelemmel” egyre reménytelenebből keresik a bizonyosságot, a bűnjelet, a
végső érvét, a „másikban is önmagukat igyekeznek tetten érni"; végül
pedig – megdöbbenve a küldetés hasonlóságát is felmutató példán (a mártíromságot vállaló lengyel atléta, vagy a megkövezett vértanú, Istefanos
sorsán) s némi erőre találva az emberi közösségben és a gyermekkori emlékekben – kiábrándulnak a talán nagy, de embertelen eszközökkel hajszolt célokból. A két figura rokonsága megnyilvánul abban is, ahogy a
nővel szemben viselkednek: Saul zavart, bűntudatos, társra nem találó
érzékisége 544, elszalasztott családi boldogságának fel-feltörő képe, szál544

Saul tudatában az érzékiség ideges, suta mozdulatokkal, kínos, szégyenérzést keltő
helyzetekkel vagy a szennyezett folyadék képével társul: faágat húz át a markán, s
hagyja, hogy a levelek leszóródjanak a földre; egy köcsög sikamlós, langyos írót önt
végig testén, míg „ujjai is meglucskosodnak a sarúban”; halk pikkelyét borzolja álmában csupasz kézzel; s Támár is kiöntött író tócsájában áll mezítláb, mint „valami
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lásadója beszédhibás lánya, Támár iránt érzett félénk szerelme Öze Bálint
hódításai ellenére is gyógyíthatatlan magányára, az éveken át halogatott
beteljesülést megakadályozó kudarcára válaszol; s mindkettőjüket megkísérti az incesztus vagy a kegyeleten, törvényen áthágó testi kapcsolat
gondolata: a Sanhédrin szolgálója, magának sem bevallva, megértő húgára, a jámbor és sebesült kőműves hitvesére veti szemét, a futóbajnok pedig nyomorék bátyja feleségét csábítja el, aki bábszínházában az ő történetét vitte színre...
Persze nemcsak a két főhős rokonsága köti össze Az atléta halálát és a
Saulust: mindkét mű, más hangsúllyal, más környezetbe helyezve ugyan,
de hasonló társadalmi, politikai, közerkölcsi kérdéseket feszeget. Az atléta
halála az időben egymásra következő, személyesen is kitapasztalt kettős
diktatúra egységesített, általános érvényre emelt képét nyújtotta; s ezt
teszi az elvonatkoztatás, múlt és jelen egymásba-játszásának síkján, a
történetiség, az anakronizmus és a tipológia-alkotás háromszögelésével a
Saulus is. Mészöly második regénye írása közben ezt a kérdést tehette fel
magának: milyen az, a történelem során gyakran megismétlődő, kettős
elnyomás, amikor a belső vallási-ideológiai rendőr-rendszer szeszélyes
igényű idegen megszállással társul? A könyvben leírt zsidó állam politikailag nem független: a zsidó igazságszolgáltatásra például egyedül a
vallási ügyek tartoznak, Jeruzsálem utcáin pedig ott cirkál az időnként
erőszakoskodó, időnként közönyös, technikai fölényére gyerekesen büszke, cirkuszt-szajhát követelő, materialistán hitetlen, nem is mindig rosszindulatú, de a helyi szokásokból mit sem értő római megszálló hadsereg,
amely egyesíti magában a gadget-civilizáció zsoldoscsapatainak és a tatár
hordáknak közös vagy egymást kiegészítő vonásait. A terror, a rettegés,
az általános gyanúsítás légkörét azonban nem is a megszálló, hanem a
vallási életet rendszabályozó, afféle „párhuzamos rendőrségre”, „államvédelmi szervre” emlékeztető ideológiai csoport tartja ébren. Ennek tagjai
„gyűjtenek adatokat” a lakosokról, szervezik, az „éber gyanakvás” nevében, a házkutatásokat, a boszorkányüldözést, buzdítják a polgárt társa
följelentésére, deportálnak, látványos pereket rendeznek (Krisztusét,
buja nyomban”. A női világot jelképező víz csak egyszer szerepel bűntudat nélküli,
lírai jelentéssel, amikor Saul meglesi a kislányosan ártatlan Támárt: „Először azt hittük, Támár észrevett bennünket, de csak a házfal sarkáig jött el, aztán átvágott az udvaron. Álmosan lépkedett. Valahányszor összeütődött a térde, megállt és megvakarta.
Majdnem gyerekes volt a rövid ingében. A kerítés mellett kuporodott le, s amíg guggolt, a falat ütögette egy vesszővel. Mint amikor a madár rásiklik a vízre, és fröcscsentve meghorzsolja. Visszafelé se vett észre bennünket. Halk gduuugduuuzással
sétált végig az udvaron, közben a haját rendezgette ...”
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Istefanosét), állítanak csapdát az ártatlannak, s a legravaszabb szellemi és
erkölcsi perverzióval csikarják ki a vallomást, mentik föl a bűnöst, ítélik
el az igazat, testvérrel árultatják el a testvért, a védelemmel mondatják ki
az előre megszerkesztett hamis vádat. Észbontó módszerüket Rabbi
Abjatár magyarázza cinikus beletörődéssel Saulnak: „Ha nem tartjuk bűnösnek, még nem jelenti azt, hogy nem kell bűnhődnie. Ha megbocsátunk, attól még nem lesz ártatlanabb. Se kevésbé bűnös, ha megbüntetjük.” A kettős nemzetiségű Saul, aki „római polgár, mint kevesen a
fajtájabéliek közül”, természetesen ehhez a szervezethez tartozik. De a
Törvény szellemét törvényszegő módon is őrző társairól szintén találó
portrékat olvashatunk Mészöly könyvében: a besúgóét és a bérgyilkosét; a
fenyegetően kedélyeskedő nyomozóét és a bárgyú végrehajtóét; a hierarchia csúcsán álló A.-ét, aki mindenkit kezében tart, s aki számára az egész
talán csak ördögi játék, meg (az Aragon vagy Ehrenburg vonásaiban elképzelhető) Rabbi Abjatárét, a kissé visszavonuló vagy félreállított, ügyesen korcsolyázó, cinikusan kétkedő s az ügyet kiábrándultán is szolgáló
értelmiségiét, aki kétértelmű tanácsaival belátásra int, megalkuvásra szólít
vagy éppen másokban megingatja a hitet...
Kulcsregény, bibliai történetet meg az emlékezetben még frissen élő
kort értelmező allegória tehát Mészöly Miklós könyve, melyet a szereplők
lélektani leírásával, a közéleti tanulság egyértelmű megfogalmazásával
könnyen lehet kimeríteni? A mű mélyebb rétegei azonban az író mellett
tanúskodónak, amikor ugyanazt a fenyegető légkört, ugyanazt a nyugtalanságot tükrözik, mint az értekező stílust megközelítő (abba áthelyezhető) felszín. Faggassuk hát most a teret és az időt, figyeljünk a történés, az
emlékezés lüktetésére, a néma tárgyak jelbeszédére!
„Sokan csak nyárnak mondják, mi Thammuznak, Ábnak és Leulnak.
Három hónapig tart. Három hónapig ugyanaz a fény tűzi a homokot, a
sátorponyvákat, ugyanaz a hőség forgatja benned a gondolatot. De még a
fele idő hátra van, amíg megjön a szüret. Nehéz kivárni. Nehéz türelmesnek lenni. Vagy alázat nincs bennem elég vagy túlságosan is sok van...
Nem alázat az is, hogy igyekszünk siettetni az időt, ami úgyis arra vár,
hogy beteljesedjék?” – kiált fel Mészöly hőse már a könyv első oldalán.
Saul, a „kiválasztott” férfi, kiben lassan dolgozik a „kegyelem”, megrendült nyomozó, ki észrevétlenül alakul át a végső igazságok kutatójává, a
váltózástól, a hűtlenségtől rettegő hívő, aki saját azonosságát mégis csak a
teljes lemondásban, a természetfeletti ajándékaként lelheti meg, elsősorban sietős, önmagát hajszoló ember, a rossz lelkiismeret ámokfutója, aki
azért szükségét érzi, hogy pályája minden egyes állomásán számot adjon
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magának a megtett útról, a nyereségről és a veszteségről. Ezt a türelmetlenséget, menekülő pánikot, az azonosság üldözését a változáson át, a
múlton rágódó s közben pedig már a jövő felé kilendülő tudat rapszódikus
hullámzását Mészöly úgy érzékelteti, hogy Sauljával, történetének különböző pillanataiban, megvonatja a tényeket összegezni igyekvő, de nem az
élőbeszéd vagy a belső monológ lazaságát követő, hanem tömör, „irodalmias”, az elbeszélés és a vallomás között ingadozó soliloquium formájában előadott mérlegét. Saulusa tehát változó ritmusú és terjedelmű szeletekből áll össze (az izgatott, szenvedélyes nyitányt a környezet, a helyzet,
a szereplők lassúbb, részletezőbb bemutatása követi; az álombetét és néhány mellék-epizód után egy-egy nap – Istefanos üldözése és megkövezése napjának – eseményeiről értesülünk, majd szaggatott, gyors, a témákat
még egyszer felvillantó kódában búcsúzunk el a hőstől), s az időknek is
bonyolult szőttesét kínálja. A regényben így különböztetjük meg: az elbeszélés jelenét (amelynek idő- és térbeli koordinátáit csak ritkán adja meg
az író; az itt és mostat nem bővíti, magyarázza határozókkal; a hősnek
csak hangját halljuk; az összegező vallomás pillanatainak belső a díszlete); az általános igazságok, erkölcsi tanulságok jelenét; az idő menetéből
kiemelt, az elmúlás folyamának hullámtörőként ellenálló tárgyak örök
jelenét; a megélt napok vagy hetek összegezésre, tallózásra, szembesítésre, tudatosításra váró események közelmúltját; az álom-betét múlt-idejét
(amely egyben jelen is, hiszen az álom értelmét nyelvi megfogalmazása,
metaforává-lényegülése, a beszéd menetébe való beillesztése pillanatában
nyeri el, s jövő is, mert végzetérvénnyel jósol); a közbeillesztett példás
történetek, a két elhurcolt áldozatról, Jehuról és Pádokról meg az „áruló
rabbiról” szóló mendemondák négy-öt évnél nem régebbi múlt-idejét;
végül pedig Saul gyermekkori emlékeinek távoli múlt-idejét. A Saulus
anyaga tehát csomópontok körül rendeződik el; a regény kiváltságos, erős
pillanatok láncszemeiből áll, melyeket egyrészt a türelmetlenség energiája
lendítene előre, másrészt a közelebbi és távolabbi múlt szőlőfürtként, molekula-szerkezetként, láncos ágyúgolyóként kötődött nehezéke húz vissza.
(Ha rajzzal akarnánk ábrázolni ezt az elbeszélő-technikát, sífelvonót képzelhetnénk el: a csúcs felé feszülő kötélpályán a jelen idők láncszemei
haladnak fölfelé; egy-egy ilyen láncszemhez egy vagy több ülőke – az
elbeszélt esemény mozzanatai – kapcsolódik; az ülőke utasa pedig esetleg
felszerelését, kézitáskáját - az emlékezés, a példázódás, a betét-történetek
távolabbi múltját – lógatja az űrbe.) Mészöly a maga nyelvi eszközeivel
kissé olyan hatást ér el, mint az egyébként is rokonalkatú, a Saulus mottójában is idézett Albert Camus Etranger-jának híres kétarcú passé
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indéfinijével, összetett múltjával: egyrészt az eseményeket nem közvetlenül, hanem már a tudatban tükrözve, az elemzés prizmáin megtörve látjuk; másrészt viszont, mivel az elbeszélő-emlékező jelene lebegő, nem
tölti ki a rendelkezásáre álló teret s a hic et nunc állítását nem erősítik
tárgyi fogódzók, a felidézett távolabbi múlt, mintegy maga előtt görgetve,
a jelenbe löki a közelmúltat, amely azután elárasztja a tudatot, megakadályozza az okoskodó, analizáló, tisztánlátó fogalmazást, s a magába tekintő
soliloquiumot újra zsigeres életességgel tölti fel. A rossz lelkiismeretű
embernek végül is kicsúszik lába alól a talaj, énje kizökken központjából:
jelene nyugtalan menekvés a jövő felé, zavarosan gomolygó múltja pedig
soha nem feldolgozott, uralt, hanem a jelent aláásva dolgozó, az egyéniségen eluralkodó.
Az időben elveszett ember persze bizonytalanul mozog az üres, támpont nélküli, megritkult levegőjű, csalóka távlatok felé szippantó térben
is. „Egy iszonyú nagy tér közepén, a saját üres jelenlétem legalján láttam
magamat”, „üres a tér köröttünk”, jegyzi meg gyakran a Mészöly-hős.
„Úgy viselkedem, mint a hontalan, csak útközben vagyok boldog”, mondja máshelyütt a nyugtalan ember, aki akkor is változtatja helyét, ha csak
körben forog. Az atléta halála Öze Bálintja a sportpályák salakján ír le
köröket, mielőtt gyorsuló csavarmenetes mozgással elérne a holtponthoz:
az öngyilkossághoz. Saul viszont mintha egy kerék küllőit követné 545 izgatott, változó tengelyek körül lendülő ingajáratban: kizökkentve középpontjából nekilódul a kerület, a világ felé, ahonnan viszont rendre csak
kétértelmű, kétes vagy terhelő bizonyítékokkal tér vissza; bűvköréből
csak a történet végén képes kitörni, a célegyenesbe csak a damaszkuszi
úton tud befutni ...
A nyugtalanul tevékenykedő, választ kereső ember fojtott szorongással
kering a térben; ám a szemlélődőt, az észlelőt nem kevésbé hozza zavarba
az űr, a kopárság, a ritkaságukban a figyelmet sokszorosan felkeltő tár545

A hasonlat küllős karikája (talán nem is tudatos) emblémaként ott szerepel Mészöly
szövegében: „Támár állt odalent a műhely fala előtt, s egy küllős karikát, melyre a
kisebb bőröket szokták ráfeszíteni, lassan a feje fölé emelt. Nem vette észre, hogy
nézzük.” A forró nyárban perzselt, kerékbetört, megfeszített, lassan cserzett férfi történetének metaforája lehetne egy másik kép is, hol az élő erek hálózata fedi a küllőket: „Erős szél fújt napokig, forró. Nem chamsin, csak hasonló hozzá. Sokan erre is
azt mondják: nyár. Mintha egyetlen szóval mindent elintéztek volna. Én mégis szívesebben mondom: kifeszített báránybőr, sima és kemény, kék és fehér vonalak rajzával, mintha élő erek hálóznák be. Szívesebben mondom ezt, hogy még gyengeségből
se tévesszen meg, ami élő és új, mert abban is csak a régi Törvény születhetik meg
újra.”
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gyak fenyegető, de legalábbis titokzatos éle, körvonala. Saul, akit egyszerre nevezhetnénk rövid- és távollátónak, szemhunyorítva figyeli a végtelenül kicsinyt („Muszáj a részletekre odafigyelni. Napjában többször is
elmondom magamnak: nézz nagyon közelről, nézz nagyon közelről. Vajon ettől lesz olyan a gyűlölet, mint a hiába kifent kés? Csak a részletek
képesek rá, hogy kétségbevonják az előítéletet?”), de hideg, már-már manierista pontossággal, fordított távcső élességével (mert „ami nem eléggé
éles, még nem eléggé önmaga”) látja a távolit is, mit a végtelenbe futó
perspektívák, tátongó ajtók, ablakok kínálnak tekintetének 546. A tárgyak,
melyeken ez a tekintet végigsiklik. – vagy inkább: amelyek a látómezőbe
betörnek – általában sima felületűek, élesen kirajzolódó körvonalúak,
mértaniak, kevéssé színezettek, feketék és fehérek, mint a fény és az árnyék vagy mint a Törvény szolgálójának csíkos köpenye: pengeként hasító utcák, napfényszeletelte dombok, holdfény-szabdalta házak, meredek,
pőre falak, fölsepert udvarok, kettéfésült haj választéka, ideges körömmel
padba vésett vájat, Roger Van der Weydent vagy Cosmé Túrát idéző, bádognál merevebb drapériák, időtlen csendéletek 547, s csendéletté merevített, gömbből, hasábból, hengerből megkomponált, olykor „antonionis”
mozdulatban beállított élőlények 548. Mindezek a tárgyak rejtélyesen kihívó, alattomosan igéző szerepet játszanak Mészöly regényében: valahányMint például: „Ezen a zsámolyon kuporogtam, és néztem őt, aki sokkal magasabb
volt, mint az ajtó nyílása: éppen a hóna alatt láttam ki az udvarra. Ez a testéből formálódó rés annyira lekötötte a figyelmemet, hogy elfelejtettem a szemébe nézni, pedig hozzám beszélt. Közben ránk sötétedett, s csak az udvarunk világított, mint a
pusztai fehérség.”
547
Mint például ez a caravaggió-s „kivágás": „A lóca mellett alacsony, háromlábú asztal,
rajta hatalmas kavicskő, diótörmelék, egy vasnyelű kés. Valami édeset vághattak vele, mert a hangyák, mint a bolyh, ellepték s oda is ragadtak rá. Csak azt nem tudták,
hogy végleg.”
548
A „mértani” képek mellett a leggyakrabban előfordulók persze lelki= ismeretfurdalást, zavart érzést, rossz közállapotot keltők: hámló fal / tisztátalan bor; megkarcolt
lóca / fölnyitott seb; vörös ég / szégyen; forró szél / gazdátlan bűntudat; rajzó bogár /
elszabadult rögeszme. Mondottuk, Mészöly kevés színnel él; a fekete és a fehér mellett úgyszólván csak egyetlen vörös folt – az indulaté, az elvakultságé, a perzselő
nyáré, a sajgó szemhéjé? – központozza a regényt: a vörös fűféle a sivatagban, a levegőben úszó vörhenyes por, a tüskés bokrok vérző hegye az alkonyatban, a hebroni
zarándokok piros ostora, egy ruha rozsdaszínű szegélye, egy szemétdombra dobott
piros rongy, a Támárnak és Abela kisfiának küldött utolsó ajándék: két piros pántlika, meg a sivatagi vándorlás látomása: a levegőben táncoló kis piros pántlikák. A
gyöngéd, szinte keleti illatot árasztó képeket (a hold kitakart leányarc, a zene
szellőfújta kendő stb.) egykezünkön meg lehetne számlálni: ám ha ritkák is, gyöngykent csillognak a bakacsin-párnán.
546
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szor Saul megrészegednék, átadná magát érzelmeinek, kényelmesen berendezkednék a hamis tudatban, váratlanul megjelennek tekintete előtt;
akkor viszont, amikor választ, bizonyosságot keres náluk, makacsul némák maradnak. Mészöly Miklós emberének nem teremti meg az észlelés,
a szemlélődés földi Paradicsomát: az „élettelen tárgyaknak” nincs lelkűk,
nem könnyeznek („pedig csak részvétre vágytam, s már a tárgyakéval is
megelégedtem volna”), s a zűrzavarnak, a szorongásnak, az egymással
feleselő érzelmeknek csak visszfényei, hordozói lehetnek; de ami ontológiailag talán még drámaibb: végleges értelmüket homlokukon hordva,
egységes mezőben soha nem jelentkeznek; egymás kezét tartva nem sorakoznak fel a tekintet palánkkal övezett terében, hogy eltömjék a réseket, a
hasadékokat, hol a már megszelídített jelentés kiszökhet vagy a rendet
megzavaró új belopózhat. Vagy lenne mégis megvilágosulás, az aszkézis
árán itt is elnyerhető boldogság? A regény elején Saul az extázishoz vezető alapgyakorlatot végzi 549, s a történet végére, megannyi kitérő után,
eljut az elragadtatáshoz. „Nincs rés, nincs utolsó ablak!” kiált fel az utolsó oldalakon Saul. Az incendium amorisban nincs többé görcsös félelem,
zavartalanul siklik a tekintet, s boldog legatóban kötheti össze belső tájainak tárgyait. Saul, persze, ekkorra már vak.
Mi többet mondhatnánk Mészöly regényének dicséretére, mint azt,
hogy három vagy négy útvonalat is: a többszörös olvasás lehetőségét kínálja. Könyvének talán csak két sebezhető pontja van; s ezek közül is
csupán az egyikért felelős: a betét-történetek allegorikus egyértelműségéért, a Pádok és Jehu, a két deportált sorsát idéző részletekért, melyek talán
nem kapcsolódnak kellő erővel az egész mű szorosra vont jelképhálózatába. A másik ponton csak a bibliás olvasó akadhat fenn, akinek
agyában egyre a történeti Szent Pál további sorsa motoszkál. Mészöly
Sauljának élete azonban Damaszkusz kapujában véget ér; a „pálfordulás”
549

„Leültem a nyiladékkal szemben, és nézni kezdtem az egyik szál füvet, ahogy a kőmorzsalékos földből kibújt – s valahogy keserű lett bennem az álmatlanságom. Éreztem, hogy meg kell kapaszkodnom valamiben. Elkezdtem számolni a fűszálakat,
számoltam és számbavettem, s görcsösen ügyeltem, hogy ugyanazt a fűszálat ne
számoljam kétszer. De makacsul összekeveredtek. A tenger gyűretlen fémlapként,
zsírosán fénylett a távolban. S mindez együtt – a csend, a tenger, az elszórt fűszálak –
annyira sérthetetlen és személytelenül védtelen volt, hogy nem tudtam elfojtani magamban a megszégyenült boldogságot. Mintha az egész testem árnyékba került volna, s csak a tarkómat tűzné a nap. Kedmahék emeltek fel a földről, azt hitték, rosszul
lettem, a rohanástól.” A kezdet és a vég párhuzamára felesleges is lenne külön felhívni a figyelmet: a gyarló gyakorlatra úgy válaszol a végső megvilágosulás, mint az
első sivatagi üldözésre a kegyelem üldözöttjének utolsó sivatagi futása.
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a regény szempontjából csak vakság, őrület, pusztulás, bűnhődés, öngyilkosság lehet. Mint ahogy Fabrice del Dongo pármai kolostora a halállal
ér fel, s legfeljebb csak egy borongós epilógust érdemel, a régi világ számára halott Saulnak sem járhat ki több egy sírfeliratnál. Dehát a figyelmes olvasó úgysem eshet ebbe a kísértésbe, hiszen Mészöly írásművészetének egyik legnagyobb érdeme a szálakat elkötő, szoros szerkesztése,
egymásra utaló szimbólumainak tükör-rendszere. Mintha a maga világából, a maga eszközeivel – s persze utánzásnál, fordításnál, szellemeskedő
paródiánál sokkal meggyőzőbben – az új regény hazai párját teremtené
meg: hiszen mint amaz, rendkívüli szerepet tulajdonít a tárgyaknak, elveti
az okoskodó lélekelemzést, összefüggések, párhuzamok, megkettőzött
szereplők és jelenetek (sivatagi üldözés / rókaüldözés; vak koldus / elvakult, majd megvakult Saulus; menyegzős ház halott menyasszonnyal /
Cippora, a halott feleség, a bűntudat kútja / a megkövezés szakadéka stb.)
játékával érezteti a végzetes telítettséget, a világ és az alkotás öntörvényű
kötöttségét, a más és az azonos szédítő gondolati kihívását; de mindezt
úgy teszi, hogy közben az erkölcsi-közerkölcsi mondandó igényéről sem
mond le.
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PEÉRY REZSŐ
A leányfalusi kert gazdája 550
Móricz Virág: Móricz Zsigmond szerkesztő úr; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1967, 492 lap.
Tizenöt évvel az „Apám regényé”-nek megjelenése után Móricz Virág –
az író apa örökségével, pompás tehetséggel és ernyedetlen szorgalommal
sáfárkodó író lánya – „Móricz Zsigmond szerkesztő úr” címmel asztalunkra tette Zsiga bácsiról készült könyve tekintélyes második kötetét.
Ez a fogalmazás azonban máris pontatlan. Mert ha az első kötet elsősorban Móricz Virág, a második javarészt Móricz Zsigmond könyve. Virág ezúttal apja feljegyzéseit, naplóját, levelezését közli benne az 1929
januárjától 1932 decemberéig terjedő időszakból.
Negyed századdal az író halála után posthumus Móricz művet kaptunk,
többszáz oldalnyi kiadatlan Móricz-szöveggel ismerkedhetünk, amely
Virág gondozásában életrajzzá, korrajzzá kerekedik ki s a Móricz Zsigmond művek forró közvetlenségével, önkínzó és szenvedélyes igazságkeresésével szól az olvasóhoz.
A kötet így jóval többet ad szerény címénél. Mert igaz ugyan, hogy
ezeket az esztendőket Móricz életében a Nyugat folyóirattal kapcsolatos
szerzői, szerkesztői, reformátori tevékenység hihetetlen volumene határozta meg, ám egyben éppúgy igaz, hogy az ötvenéves Móricz művészi,
emberi, közéleti életpályájának delelőjéhez érkezik el ezekben az esztendőkben, írói tehetségének hihetetlen lendületű kiaknázásával egyidőben a
Nyugattal kapcsolatos gondok mögött az a feladat rajzolódik ki előtte,
hogy nemzete életének reformátora legyen.
Az ötvenéves Móricz Zsigmond alakja lép elénk Virág könyvéből, a
Magyar Elektra, a Nagy Fejedelem, a Rokonok, a Barbárok, a Forr a bor
írója a maga monumentalitásában és sokrétűségében, ez a valószínűtlenül
szorgalmas zseni rajzolja meg itt önmagát, hétköznapjait, műhelyét, családját, környezetét, kortársait, a maga és kora félelmeit, gondjait és reményeit. Nemcsak a „szerkesztő urat” ismerjük meg itt, hanem a nevelőt, a
politikai gondolkozót, a szervezőt, a páratlanul humánus, páratlanul önzetlen, szenvedélyesen segíteni, ösztökélni, bátorítani tudó kortársat, apát
és barátot, a gazdát, a kertészt, a magyar reformátort, a tevékeny élet, a

550

Megjelent az Új Látóhatár 1968. évfolyam 6. számában.
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„vita activa” e csodálatos példaképét, a magyar évszázadnak minden bizonnyal legrokonszenvesebb emberét.
Kettős tükörben mutatja a könyv Móricz Zsigmond delelőjének korát
és eseményeit. Az egyikben az író figyeli magát, családját, reménytelen
korát, a másikban a lány – az apja lánya mutatja Móricz emberi válságának, műhelyének, szellemi nyugtalanságainak világát: a kettős tükörben
páratlanul eleven színekben és vonalakban ott él a harmincas évek Magyarországa és Európája olyan teljességben és elevenségben, ahogy magyar korrajz eddig aligha keltette életre.
Az első könyv árnyékban született és Móricz Virágnak óvatosan kellett
fogalmaznia: olykor ridegen tartózkodó ítéletei mögött nem az ő alkatát
éreztük, hanem az ötvenes évek közös nagy félelmei riasztották az olvasót: így is a szókimondás csodája volt.
A második könyv felett más, szabadabb égbolt érződik, az író utólagos
korrektúra nélkül ábrázolhatja Móricz Zsigmond korát, amely így a maga
valóságában, hűségében, teljességében elevenedik meg, az utólagos fenntartások óvatos beillesztései immár ritka .kivételekké zsugorodnak.
E lehetőség, hogy apja világát a maga teljességében bemutathassa,
szárnyat ad az írónak. Szövege tömör elevenségében méltó apjáéhoz. Móricz Zsigmond ez esztendőkben papírra vetett s most elsőizben közölt
feljegyzései, a mellette titkárnői teendőket betöltő lányához, írótársaihoz,
közéleti barátaihoz intézett levelei, élete talán legtermékenyebb négy esztendejének részletes, pontos és intim krónikája olyan dokumentációvá
épül ebben a könyvben, amely méltó az író titáni alakjához s a harmincas
évek elején a magyar szellemi világban és közéletben betöltött reformátort szerepéhez.
Persze, mindenekelőtt az elsőízben közzétett, az eddig ismeretlen Móricz-szövegek, a napló és a levelezés árasztják el az olvasó lelkét és szellemét meg-megújuló meglepetéssel és fájdalmas gyönyörűséggel. A gyönyörűséget a tehetség szilaj nagysága, a művészi és emberi teljesség és
egység, a pazarlóan gazdag és termékeny alkotóerő látványa, a tevékeny
es teremtő életnek ez a rendkívüli példája idézi fel. A napló Móricz Zsigmond rövid bécsi tartózkodása alkalmával, 1929 januárjában papírra vetett feljegyzésekkel kezdődik.
Bornemisza Péter Magyar Elektrájának felfedezése tölti el az írót ámulattal ezekben a bécsi napokban. Délelőtt a levéltárban a reformátor prédikációinak köteteivel ismerkedik, éjjelenkint a dráma egykorú szövegét
írja át s közben elgyönyörködik az eredeti koncepció nagyságán és erején:
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„Valami roppant magyarság van itt, amihez foghatót nem tudok: benne
van az egész magyar tizenhatodik század. Élő, tömör, robusztus figurák.
Vadság és szelídség, de mind ősi, akkori. Ezek vesztették el a mohácsi
csatát, ezek haltak hősi halált Egerben és Szigeten.”
Közben, mint a magafajta ölökké tevékeny, minden iránt érdeklődő,
éber embernek, másra is kerül ideje. Elmegy megnézni: mint elevenedik
meg Bornemisza Péter százada egy bécsi katolikus iparoskor műkedvelőinek színpadán.
„A Stephanskirche kerítésén lógott egy plakát, hogy egy Katolikus
Gesellenverein Weihnachtsspielt tart. Megnéztem és meg vagyok döbbenve. Először is mint magyar. Nálunk ez éppúgy hiányzik, mint a
Stephanskirche. Mégis barbárok vagyunk. Hiányzik ez a kultúra. Jó, nem
elég hatalmas, nem elég költői, de megdöbbentő mégis. A 16. század festői élnek a színpadon. Csodálatos ruhák, csodálatos színek. Középkor.
Elsőrendű munka. Hímzés, iparművészet, kincs. A költői elgondolás
azonban összetörve. Talán nem is volt kiépítve ...”
Ilyen meglepetésekkel szolgál a napló. Mint minden Móricz írás, az
észlelés, az élmény kiváltotta őshevületben fogant, a csodálkozó gyermeki örömét vagy döbbenetét közvetíti. Mindig valakinek az elevenére tapintó, valamely szélesebb összefüggés sejtelmét közvetítő, értelmet mozgató, képzeletet felizzító írói teljesítmény.
Írói módszerének titka, hogy lankadatlanul tudott figyelni és tanulni
embertársaitól. Beszélgető ember volt, éber kíváncsisággal fürkészte az
embereket maga körül. Surján Mihály leányfalusi kertésszel való beszélgetése a napló egyik legérdekesebb passzusa, amely váratlan erővel
jelenitette meg számára annak a társadalmi rétegnek iránta érzett tiszteletét és bizalmát, amelynek emberi kvalitásaiban annyira bízott: a magyar
parasztságét.
A kertész egyízben így szólt a gazdához:
„Nagyságos úr. . . Valami szépet szeretnék mondani, valami nagyon
szépet.
– Na mondja.
– Nagyságos úr: legyen nekünk Kossuth Lajosunk.
Megdermedtem, ő nyugodtan és kedvesen folytatja:
–Nagyságos úr, ájjón ki elibünk, parasztság elibe. Az egész ország lángolni fog, ha a nagyságos úr kiáll. Mert mi nagyon el vagyunk nyomva, és
nincs nekünk vezetőnk.
Csak néztem rá. Félreértette a hallgatásomat, és azt mondja:
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– Igaz, hogy a többi nagyságos meg méltóságos urak nem fognak a
nagyságos úr lépésének örülni. De mi vagyunk ebben az országban a többen, parasztok. A lenne a nagy dicsőség, ha az egész ország parasztnépe
éljenezne és tapsolna a nagyságos úrnak ...”
Móricz Zsigmond a harmincas évek elején levelei és publicisztikai
munkássága tükrében az életerő és remény megtestesüléseként hat, az
építő és szervező ember biztonságot sugárzó magatartásával bűvöli el
környezetét. Ama „különös, naiv, odaadó, tömör lelkesség” árad belőle,
amelyet lénye legjellemzőbb sajátosságának, sikere titkának nevez. Ösztönözni, serkenteni, munkába hívni, cselekvésre, építkezésre bátorítani
kíván és tud aktivitásának szuggesztív példájával. Bármihez kezd hozzá, a
részletfeladaton túl ama nagyobb vállalkozásra, a magyar élet általános
reformjára gondol.
Mint eszményképe, akinek képmásán akkortájt dolgozik, Bethlen Gábor a megcsúfolt és tönkretett Tündérkertet szeretné megreformálni, átalakítani, meggyógyítani az alélt, megszabdalt, forradalmakban kivérzett
Magyarországot. Jól ismerte a reménytelenül korszerűtlen magyar társadalmi szerkezet óriási hibáit, de szilárdan bízott abban, hogy mindezt csak
egy önmagát átépítő emberségesebb, korszerűbb nemzedék tudja majd
megváltoztatni. Akár a kilencvenes években a cseh Masaryk Tamás, ő is
az „apró munka”, a magunk reformjának szükségességét tanította. Új embert keresett, felelősebb, emberségesebb, szociálisabb magatartást kívánt
és ennek a magatartásnak a példáját kívánta mintázni munkás életével és
fanatikus szorgalmával. Az írói asztal a Pannónia-Kávéházban, a budapesti Vásár meghódítása a magyar irodalom számára, a Nyugat baráti
körének és ankétjainak megszervezése, felvidéki útjai, az irodalmi piac
kiszélesítése, a vidéken megrendezett matinék számára éppoly fontos részei voltak ama nagyobb nemzetátalakító feladatnak, mint a színpad felé
fordulása, publicisztikai munkássága, vagy leányfalusi kertjének fejlesztése. Hatalmas munkaerejét, írói, publicisztikai termelékenységét szinte
elhűlve bámulja barát és ellenfél, legenda kering az országban a hajnalban
csattogni kezdő írógépről, amelynek naponta megújuló teljesítménye
harminc-negyven embernek ád megélhetést. A Naplóból most megtudjuk,
milyen nyomasztó kényszer szülte ezt az iramot s mi volt az ára egy nagy
írói tehetség e szakadatlan hajszolásának, ennek a lankadatlan önzsarolásnak. Az ötvenéves író önmagának leplezetlen szorongással szólt erről,
akár egykor nagy rokona ás elődje: Csehov.
„Olyan életfáradtság kezd bennem erőre kapni, hogy már lassan reménye telén öreg lesz belőlem. S kint azt hiszik, dúsgazdag vagyok. S az
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élet. Hogy el van zárva előlem ... A múltat kiírtam, ha ugyanazt írom, már
nem hozok újat. A mával foglalkozni nem lehet. Mikor, hogy? Állati tengődés, ahogy élek. Naponta tíz órát is dolgozom, s a nap többi része csak
vegetálás. Csak egy hetet tudnék pihenni. Nem lehet. Most kell dolgozni,
mikor a sorsom a munka ... És tudok dolgozni. Nem valami nagy értéket,
de mégis.”
Ez a tevékeny, mindent figyelő, mindenkivel szíves, barátságos, udvarias, csupa szív ember, ez a szervező és országjáró reformátor, ez a gyakorlati kérdésekben olyan tájékozott szerkesztő, publicista, ez a nagyszerű
nevelő persze mindezek felett elsősorban író volt. Naplójának elmondja
azt, amit az írói alkotásról, írói mivoltának törvényeiről tud. Ez a minden
idegszálával szociális ember, ilyenkor éppen olyan magányos lény, mint
nagy író társai.
„Folyton írok ... Egy percnyi pihenés nélkül. Az élet minden benyomását, életem minden lelki hullámzását bedolgozom az írásba ...”
„Nálam mindent az írás pótol. S számomra minden és mindenki írásanyag... Senki barátom a világon, csak az íróasztal ... No, de hát nem bírom folyton, a homlokom kimerül ...”
A levelekből olyan világnézeti és gondolkodói portré bontakozik ki,
amelyet igen nehéz lesz vagy lenne utólagos revízió alá vonni. Aki tudni
kívánja, mi volt Móricz véleménye, mondjuk, az angol munkáspártról,
Berlin jelentőségéről, a film lehetőségeiről, a cseh demokráciáról, kikben
bizakodott közéleti barátai körében, utána nézve Virág könyvében, határozott passzusokra bukkan majd.
Egy titáni tehetség vergődik itt egy megszabdalt,, meghasonlott ország
szűkös, szegényes, kicsinyes körülményei között. Egy nagyratörő szabad
lélek csapdos a bizalmatlanság, képzelethiány, rosszindulat és gyűlölködés ketrecében.
Megpróbált kitörni anyanyelve társtalan köréből, ám a kísérlet nem
hozott – talán akkor nem is hozhatott – sikert.
Megkísérelte a Nyugat folyóirat reformján keresztül az általánosabb,
erőteljesebb betörést a magyar közéletbe, a jóindulatú emberek reformmozgalmának megszervezését. Egy szélesebb baráti kört mozgatott meg
csupán, sokasok rokonszenvet ébresztett, de emberfeletti erőfeszítéseivel
a nagy célt mégcsak meg sem közelítette.
Felhívta az anyaország figyelmét a csehszlovákiai fiatal magyar értelmiség körében tapasztalt szellemi és erkölcsi forrongás azidőtájt ígéretes
tüneteire – s nem egy magyar vármegye maradi vezetőségének gyűlölködő hajszáját váltotta ki hívei és maga ellen. Szerzésre, gyarapításra, alkotó
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gazdasági tevékenységre serkentette magát és híveit, derült láthatárt keresett – a ránkszakadó gazdasági válság komor égboltjának szorításában.
A tehetséggel, reformátori képzelettel, szervezőképességgel megáldott
ember így szenvedett hajótörést szerencsétlen kora, boldogtalan országa
zátonyain. Mennyire nem ellenfelei, hanem az ő oldalán állt az építő hajlam és a tisztességes, okos szándék – ezt ma szószaporítás lenne elmondani. Szelleme, hatalmas jóindulata, emberiessége, merész képzelőereje,
lenyűgöző tisztessége ma is erőforrásunk.
Móricz Virág könyve igényes, rendkívül sokrétű, hatalmas korrajz.
Egy rövid ismertetés csak utalni tud méreteire, arányaira, a benne foglalt
tények és kérdések özönére. Most, ízelítőül csak azt mondhattuk el róla,
ami olvasása közben különös gyönyörűségünkre szolgált.
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SZABADOS JÓZSEF
A modern kapitalizmus revíziója 551
John Kenneth Galbraith: The New Industrial State, Hougton Mifflin
Company, Boston 1967, 427 lap.
„Az új ipari állam” 1967-ben, tehát éppen száz évvel „A tőke” első kötetének megjelenése után került a könyvpiacra. S bár a két mű között a rokonság csak módszerbeli, íróik intenciója mégis közös. Galbraith, akár
csak Marx, a modern állam egész gazdasági-társadalmi-politikaikulturális berendezkedését igyekszik szintézisbe foglalni és ennek a berendezkedésnek az átalakítását sürgeti. S mindazok, akik értetlenül figyelik az évek óta egyre gyakoribb diákmegmozdulásokat, Galbraith könyvéből legtöbb kérdésükre választ kaphatnak. A válasz persze nem mindenki számára megnyugtató. Nagyon sok esetben provokáló. A könyv
közgazdász bírálói – s szinte minden neves amerikai közgazdász véleményt, legtöbbször bíráló véleményt mondott a könyvről – azt vetik
Galbraith szemére, hogy tételeit olyan gazdasági „tényekre” alapozza,
amelyek csak részben tények. Mások azzal vádolják, hogy a közérthetőség és közönségsiker kedvéért lelépett Harvard-i katedrájáról és tudományos közgazdasági munka helyett bestsellert írt, akár csak 1958-ban „A
bőség társadalma” című munkájával.
Az első vádban kétségtelenül van valami igazság. Ami azonban a második vádat illeti, inkább Galbraith-nek adok igazat, aki tavaly azt mondta: „1953-ban írtam „Az árellenőrzés elmélete” című könyvemet. Azt hiszem, a legtöbben, akik olvasták, legjobb könyvemnek tartják. A probléma csak az, hogy mindössze öten olvasták. Talán tízen. Elhatároztam hát,
hogy soha többé nem szolgáltatom ki magamat a közgazdászoknak, akiknek megvan az az óriási hatalmuk, hogy ne vegyenek tudomást arról, amit
írók. Nagyobb közönséget kerestem.” (The New York Times Book
Review – 1967. június 25,)
Ezt a „nagyobb közönséget” kétségtelenül meg is találta és a
Galbraithri tételek, sőt egyes kifejezések ma már szerves részei nemcsak a
közgazdasági és politikai tolvajnyelvnek, hanem a mindennapi társalgásnak is.
Rendkívül könnyen olvasható művében a szerző két szempontból vizsgálja a modern „kapitalista” gazdasági rendszert: milyen mértékben elégí551
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ti ki az emberek fizikai igényeit és milyen mértékben az egyén szellemi és
szabadság-igényeit? A kérdés első felére a modern ipari állam a legmeggyőzőbb választ adja: a történelemben nem volt és jelenleg sincs más
rendszer, amely az anyagi javaknak oly bőségét biztosítaná, mint az amerikai mintájú gazdasági és társadalmi rendszer. Fennáll azonban a veszély,
hogy a modern ipari állam ezt az anyagi bőséget minden más szempont
rovására teremti meg, azaz olyan árat fizettet az egyénnel a meggazdagodásért, amely Galbraith szerint túl magas. És ez csak úgy kerülhető el, ha
az egyetemek, a tudományos világ képviselői kézbe veszik a politikai és
társadalmi élet irányítását és nem hagyják, hogy a modern ipari állam
szervezői az egész életet az ipari rendszer igényeinek rendeljék alá.
A Galbraithri modern ipari állam természetesen alapvetően különbözik
nemcsak a XIX. századi kapitalizmustól, hanem ennek megreformált elméleti illúziójától, a Röpke-féle „szabad piacgazdálkodástól” is. Ennek a
változásnak az oka: a modern technológia széleskörű alkalmazása a termelésben. Erre csak olyan vállalatok képesek megfelelő mértékben, amelyek óriási tőkével és döntő piacszabályozási erővel rendelkeznek.
Galbraith szerint Amerikában ma már az össztermelésnek csaknem felét
az ötszáz legnagyobb vállalat állítja elő. Közülük a legnagyobb, a General
Motors évi bevétele egyenlő az amerikai parasztság go százalékának a
jövedelmével és az amerikai központi költségvetés bevételének egyötödével.
Ezek a nagyvállalatok – technológiai és gazdasági szükségből – tulajdonképpen függetlenítették magukat a piactól, a fogyasztótól. Az óriási
befektetéssel járó kockázatot senki sem vállalná, ha ez valóban kockázat
lenne, azaz, ha a termelés értékesítése a fogyasztó szabad és állandóan
változó ízlésétől függene. A nagyvállalatok azonban nemcsak befolyásolják, hanem a szinte tökéletesre fejlesztett reklám-technikával gyakorlatilag irányítják a piacot és az egész társadalmat. Galbraith első tétele tehát:
a fogyasztó szabadsága csak illúzió, a piacot a nagyvállalatok irányítják.
De kik irányítják a nagyvállalatokat? Nem a tőkés, nem is a részvényes, hanem a vállalaton belüli „bürokrácia”, a techno-struktúra. Ennek
tagjai a hagyományos értelemben vett managerek, a műszakiak, a kutatócsoportok. A modern termelés és értékesítés annyira bonyolult, hogy még
az egyes részletkérdések megoldása is csak „csoport-döntés” eredménye
lehet és így ez a technostruktúra, nem pedig a tőkések, a részvényesek
alkotják ma a vállalati hatalom igazi magvát. („A vállalatok részvényeseinek évi közgyűlése a népi illúziók legtökéletesebben kidolgozott formája.” – 84. lap.)
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Ez a jól fizetett techno-struktúra legfőbb céljának nem a profit növelését, hanem pozíciójának biztosítását és hatalmának kiterjesztését tartja. A
vállalat természetesen nem lehet veszteséges, mert ez a techno-struktúra
pozícióját veszélyeztetné. A nagyvállalat azonban rendelkezik olyan piacszabályozó erővel, hogy az állandó mérsékelt profitot biztosítani tudja.
Ezentúl a techno-struktúra nem a profit fokozására törekszik (mint korábban a tőkés tulajdonos, vagy jelenleg a részvényesek), hanem hatalmának
növelésére. Ennek egyik módja a vállalat bővítése, a másik pedig a műszaki fejlesztés, amely a vállalaton belül további specializálási igényeket
támaszt – tehát még inkább kiterjeszti a techno-struktúra hatáskörét.
Mindkét cél, a vállalat bővítése és a műszaki fejlesztés, hosszúlejáratú
döntéseket, távlati tervek kidolgozását – tehát tulajdonképpen tervezést
követel meg. Erre a tervezésre a nagyvállalat saját szektorában képes,
mert pénzügyileg nagyjából független (beruházásait országos átlagban
mintegy 80 százalékban saját bevételéből finanszírozza) és uralja a piacot.
De a sikeres tervezés országos feltételeit, a lakosság vásárlóerejének fenntartását, az ipari rendszer számára alapvetően szükséges szakemberképzést és az általános gazdasági stabilitást a nagyvállalatok egyedül nem
tudják biztosítani. Ehhez szükséges az állam gazdasági és gazdaságpolitikai tevékenysége és a termelés egyes szektoraiban (katonai, kutatási) való
közvetlen állami részvétel.
Galbraith kimutatása szerint 1929-ben, tehát közvetlenül a nagy gazdasági válság előtt, az amerikai gazdasági életben az állami részesedés
mintegy 8 százalék volt, jelenleg pedig 20-25 százalék, tehát több, mint a
„szocialista” skandináv országokban. Ezen túlmenően az aktív keynes-i
gazdaságpolitika alkalmazása és a nevelésügyben vállalt – Amerikában
szinte forradalminak számító – hatalmas állami szerep együttesen megteremti a vállalati tervezés országos feltételeit is.
És az állam és vállalatok közti szoros együttműködés – Galbraith
időnként összefonódásról ír – annál könnyebb, mert a központi kormány
és a vállalati techno-struktúra céljai nagyjából azonosak: a termelés állandó növelése és a műszaki fejlődés.
A modern ipari állam gazdasági eredményességben minden más rendszert túlszárnyalt, de társadalmilag és politikailag revízióra szorul.
A vállalati és állami célok összefonódása és a techno-struktúra domináló szerepe azt eredményezte, hogy átmenetileg mindent (kultúrát, politikát, s végső soron az egész társadalmat) ezeknek a gazdasági céloknak
rendeltek alá. („Az ipari rendszer credo-ja szerint Szent Péter csak azt
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kérdezi a mennyország kapuján kopogtatótól: mit tett a nemzeti jövedelem növelése érdekében.” – 408. lap.)
Ez a mentalitás általános konformizmust, az élet elszürkítését és végső
soron az egyéni szabadság korlátozását eredményezi. Szerencsére, a modern ipari állam szükségképpen kitermelte az ellenszérumot is: azt az egyre bővülő, és jólétben élő intellektuális réteget, amely megkérdőjelezi és
visszautasítja a techno-struktúra egysíkú értékrendszerét. Erre a rétegre,
szaktudása miatt, a techno-struktúrának szüksége van: a gazdasági és műszaki fejlődésnek nélkülözhetetlen kelléke az egyetemi oktatás bővítése, s
ez módot nyújt az intellektuális és tudományos rétegnek, az egyetemeknek arra, hogy az új ipari állam értékrendszerével szemben a politikában
is, a társadalmi életben is, saját értékrendszerüket érvényesítsék. Az ipari
társadalmat revízió alá vevő és átformáló új erőt tehát Galbraith az egyre
növekvő szellemi elitben látja. Az ő feladatának tartja, hogy a társadalmat
és az államot olyan feladatokra mozgósítsa (szociális kérdések, városrendezés, kulturális és politikai célok), amelyek a techno-struktúra értékrendszerében lemaradnak, az egyén szempontjából azonban legalább olyan
fontosak, mint a többtermelés.
Galbraith több ízben – és egy külön fejezetben – foglalkozik a keleteurópai gazdasági reformokkal és reformtörekvésekkel is. Szerinte, a kelet-európai gazdasági reformok lényege az, hogy a vállalatok irányítását a
kommunista államokban is kezdik átadni a techno-struktúrának. Nyugaton már régen bizonyítást nyert, hogy káros, ha a techno-struktúrának a
vállalat irányítására vonatkozó döntéseibe kívülről beavatkoznak. Henry
Ford például a harmincas években majdnem a tönk szélére vitte vállalatát,
mert a techno-struktúrát kikapcsolva egyedül akart minden főkérdésben
dönteni. És ahogy a modern ipari államban a techno-struktúra átvette a
tőkés, a vállalkozó és a részvényes hatalmát, mert a gazdasági fejlődés ezt
követelte meg, hasonló folyamat van kialakulóban Kelet-Európában is: az
állam kénytelen átadni a vállalat irányítását a vállalati technostruktúrának.
A két rendszer között tehát közeledés van. Ez a közeledés azonban –
írja Galbraith – nem azt jelenti, hogy a kommunista rendszer visszatér a
szabad piacgazdasághoz: ezt mindkét rendszer már maga mögött hagyta.
De elvitathatatlan a közeledés a tervezés és a vállalati irányítás hasonló
formája irányában. (101=108. lap.)
„Az új ipari állam” már eddig is köteteket kitevő vitairodalmat provokált. Anélkül, hogy e bírálatoknak és vitáknak a részleteit ismertetném, el
kell ismernem – bármennyire is nehezemre esik –, hogy jónéhány részlet1723

kérdésben Galbraith kissé önkényesen bánt a tényekkel. Az ötszáz legnagyobb amerikai vállalat az ország össztermelésének nem „csaknem felét”,
hanem „csak” 25 százalékát termeli; vannak jelek, amelyek arra mutatnak, hogy a modern technológia alkalmazása nem szükségképpen a mamut-vállalatok monopóliuma; az egyes részvényes-csoportok (biztosító
társaságok, mutual fund-ok) ma is jelentős hatalmat képviselnek; valószínűleg egy kissé eltúlozza Galbraith a reklám fogyasztó- és piacszabályozó erejét is.
A Galbraith-i „új ipari állam” túlságosan Amerika méreteire van szabva ahhoz, hogy korrekció nélkül alkalmazhatnánk Nyugat-Európa országaira, vagy Japánra. Galbraith alig vesz tudomást a külkereskedelem szerepéről, amely még Amerikában is verseny-tényező, ha sokkal kisebb
mértékben is, mint Európában. Láthatóan lebecsüli a pénzügyi meggondolások szerepét is az általános gazdaságpolitikában. S végül: túlságosan
a „bőség társadalma” szemszögéből nézi Amerikát, bár ő is utal arra,
hogy elemzése nem vonatkozik a társadalomnak azokra a szegmentjeire,
amelyek még a modern ipari állam peremén kívül élnek: a piaci befolyásnak kitett kistermelőkre, a magasabb műveltséggel és szaktudással nem
rendelkező lakosság-csoportokra. Ezeknek számaránya azonban ma még
túl nagy ahhoz, hogy egy ilyen globális analízisben elhanyagolhatók lennének.
Ha azonban Galbraith könyvét úgy tekintjük, mint a jelenlegi helyzet
részbeni átvetítését a nem is olyan távoli jövőre, megállapításaival szerintem nem is igen lehet vitába szállni. A fejlődés könyvében vázolt iránya
gazdaságilag is, társadalmilag és politikailag is ma már annyira szembeötlő, és az új ipari állam szülte antagonísta erők összeütközése már annyira
része napjaink eseményeinek, hogy Galbraith-nek a műve inkább talán „A
bőség forradalma” címet viselhetné.
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KIBÉDI VARGA ÁRON
Be nem váltott ígéret 552
Stetka Éva.- Fehértől feketéig; Magvető Könyvkiadó, Budapest 1966, 128
lap.
A borítólap utolsó mondata szerint Stetka Éva új kötete „zárt szerkezetű”,
a versek – a mai kritikai zsargon nem egészen szabatos stílusát idézem –
„nemcsak folytatják, de értelmezik is egymást”. A témái fölépítés valóban
világos, a versek mintha egy emberi élet különböző szakaszait mutatnák
be, és ez a fejlődés stílusváltozással is jár. Eleinte sok szó esik „magam”ról – magamban hova mennék? Sírnom sem volt jó egymagám –, aztán
egyre több kísérlet történik a magányból való kitörésre; a természet leírása, a munka felemlítése ezt a célt szolgálják: természet s munka formálja
át a létet. Ez a kitörés a legteljesebben talán a szerelem és a szeretet segítségével sikerült, ugyanakkor azonban a szerelmen keresztül visszalopódzik a magánytól való félelem és így jutunk el az utolsó versekhez, melyeknek kevésbé egyértelmű szövete emlékeket, fájdalmat és halált vegyít
a régebbi témákba.
Stetka Éva költői világa erősen romantikus és ennek megfelelően szókincse is az, bár meg kell jegyezni, hogy nőies finomsággal kerüli a romantika démoni árnyoldalait. Kedvenc szavai és fogalmai: tündöklés,
fény, hit, hajnal, reggel, álom, emlék. Minduntalan előtör a fájdalom és a
bánat, még váratlanul is, egy strófa vagy egy vers végén, mikor az olvasó
nem érzi szükségét. (Általában jellemző Stetka Éva e kötetére, hogy verseit jobban tudja kezdeni, mint befejezni.)
Ma alapvetően és tisztán romantikus költőnek lenni majdnem lehetetlen dolog, hiszen az ide tartozó szavakat és fogalmakat idestova kétszáz
év óta a világ minden nyelvén használják és elcsépelik. Nagyfokú eredetiségre és ügyességre lett volna szükség, és ez hiányzik a kötetből. Stetka
érzelmi és gondolkodó költő, de filozófiája nem elég személyes, nem elég
árnyalt ahhoz, hogy a szerző meg tudjon birkózni a romantikus hagyományok veszélyeivel.
Ki szépért élt, az életért
Gyakran viaskodik,
De megtalálja végül is
Hitét és harcait.
552
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– ezek és ezekhez hasonló sorok csak emberi és morális értékkel bírnak, de nem tanúskodnak filozófiai mélységről, tehát alapul sem szolgálhatnak egy igazán filozófiai hangvételű költészethez.
Érzésem szerint Stetka Éva kötetének gyengéit elsősorban ez a hiányosság magyarázza. A különös ti. az, hogy hangja, hangulatteremtő
hangja van; az olvasó érzi, hogy nemcsak szavakat olvas, hanem valaki
beszél, egy rokonszenves, szelíd női hang, de ez a hang ritkán csap át költészetbe, még-nem-hallott érces hangba – inkább csak szép próza, mint
például Szabó Magda regényeinek azok a simán, kissé elfojtottan érzelmes részletei, ahol egy nő idézi fel egy boldogtalan szerelem késői emlékeit.
Összekeveredik költészet és próza, jó és rossz rím, keménység és lágyság. Egy szóval: a kötet egyenetlen, azaz pontosabban: a versek egyenetlenek. Majdnem minden versben van egy-két találó sor, egy-két meglepő
ritmus vagy átmenet, de majdnem minden versben vannak meglepően
suta és banális sorok is, különösen a vers vége felé. (Hadd említsem itt
meg azt a két verset, amelyik nekem a legjobban tetszett: Kikel a lombból
(78. lap) és Mély a széna (111. lap). Az erények és hibák ilyen gyakori és
rendszeres keveredése miatt arra lenne szükség, amire csak egy barát vállalkozhat szóban, de a kritikus helyszűke miatt nem: egy-egy verset kellene egész részletesen elemezni formális szempontból, azaz stílusát, szókapcsolásait, ritmusát, gondolati világosságát, a képek belső logikáját.
Stetka Éva első kötete érdekes indulás volt, melyre sokan felfigyeltek.
Ez a – tudásom szerint harmadik – kötete azonban visszaesést jelez, nem
váltja be az ígéretet, azokat a reményeket, melyeket Az ébredés partjáig
olvasása után jogosan tápláltunk.
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ZSIGMOND ENDRE
Magyar történet – német olvasó 553
Thomas von Bogyay: Grundzüge der Geschichte
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1967, 202 lap.

Ungarns;

Hadd kezdjem vázlatos beszámolómat egy megállapítással, amelynek –
mintegy sommázásként – voltaképpen ismertetésem végén kellene állnia:
Bogyay Tamás magyar történeti kis tükre nemcsak hézagpótló, de alighanem az egyik legértékesebb munka is a maga területén. Úgy hiszem, olvastam az utóbbi fél évszázadban kiadott német, angol és francia nyelvű
magyar történeti áttekintések javát (ami – sajnos – nem nagyon fárasztó
feladat: két kézen meg lehet számlálni a köteteket!) –, de ezek közül talán
csak egyet állítanék a „Grundzüge” mellé: Denis Sinor remek angol nyelvű összefoglalóját. (A History of Hungary, London 2959.) – A két munkát
egyébként hasonlóvá is teszi a fölvetett kérdések humanista-szabadelvű
szemlélete (amelyben azonban B. T. mintha egy árnyalattal közelebb lenne a hagyományos-konzervatív, Szekfű Gyula nevével fémjelzett irányhoz, mint D. S.), valamint az esszé-szerű tömören elegáns megírás, amely
megbízható, tudományos kutatások eredményeire támaszkodik.
A könyv a darmstadti Wissenschaftliche Buchgemeinschaft egy színvonalas kiadvány-sorozatában jelent meg, amely különböző korok és országok (Óegyiptom, Japán, Velence, Litvánia stb ...) történetét mutatja be
– a sorozat kollektív címe szerint – „alapvonalaiban”. A sorozat jellegéből
következően a tárgyalt könyv sem lehetett új eredményeket közlő, vagy
tárgyát kimerítő részletességgel elemző munka, hanem tudományos szinten megírt – a szó legjobb értelmében vett – népszerűsítő mű. A magvas
sűrítés, a tömör összefoglalás igen nehéz munkáját a szerző kitűnően oldotta meg.
Az író végig könnyed és élvezetes német nyelven írta munkáját, abban
a modern – gondolom, főleg az angol történeti esszé^stílus nyomán kialakult – modorban, amely végleg szakított a régebbi német tudományos
próza körmönfonton „alapos”, ezernyi lábjegyzettel súlyosbított irányával. Ezt a könyvet írhatta volna egy Hugh Trevor-Roper vagy A. J. P.
Taylor is, vagy akár – Kosztolányi Dezső! Egyszerre tudós értekezés és
irodalmi mű. Ez bátorított fel arra, hogy laikus, azaz nem-történész létemre ismertessem: mintegy az olvasó benyomásait összegezve.
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Bogyay Tamás könyvének fejezetekre osztása, vagyis a történeti korszakolás egyszerű és logikus volta, jól áttekinthetővé teszi a kötetet: kerek
kétszáz kisalakú lapon, huszonhat tömör fejezetben elénk lép a magyar
történet, amely – most látjuk csak – éppen olyan magátólérthetődő természetességgel kerek egész, mint az egykori, Kárpátok-övezte haza. A szerző – érzésem szerint – a tatárjárást és az ezt követő országépítést, illetve a
Mária Terézia korát tárgyaló fejezeteket dolgozta ki legjobban. Igen érdekesek, és új szempontokat vetnek fel a honfoglalást, valamint a kalandozások korát tárgyaló fejezetek – látszik rajtuk, hogy Bogyaynak ez a
szűkébb szakterülete! Ezekben a fejezetekben igen alaposan kidolgozza (a
régebbi munkákban nemegyszer elhanyagolt, sőt teljesen mellőzött) demográfiai és gazdaságtörténeti szempontokat – melyeket egyébként következetesen végigvisz munkáján. Sajnálattal láttam azonban az utolsó
fejezet rövidségét: négy lapon szinte lehetetlen összefoglalni az ország
történetét az 1944-es debreceni kormánytól 1965-ig! Tudom, hogy a
„tegnap” történetének vázolása különlegesen nehéz feladat, hiszen számos alapvető fontosságú okirat még nem áll a kutatók rendelkezésére és
fenyeget a veszély, hogy a történetírót szubjektív ítéletek, vagy akár személyi emlékek és elfogultságok is eltérítik a tudósi tárgyilagosság köteles
mezsgyéjéről. De mindennek ellenére, vagyis inkább éppen ezért: a kortörténet: fejezet megírása a történetíró egyik legfőbb próbaköve.
A gondosan összeállított történeti táblázat jelentősen emeli a könyv
hasznát, de úgy érzem, nem lett volna felesleges a táblázat és a történeti
térképek mellé egy részletes névmutatót is mellékelni. Ez jelentősen segíthette volna a tájékozódásban a külföldi olvasót – akinek ez a munka
elsősorban készült – a neki többnyire vadidegen magyar nevek rengetegében. Ha viszont lenne is ilyen névmutató, nem szerepelne benne Balassa,
Mikes, Petőfi vagy Kosztolányi neve: a szerző csak nagy ritkán és felületesen érinti irodalmunkat, holott – gondolom – nemcsak a magamforma
irodalombarát érzi úgy, hogy Arany, Vörösmarty, vagy Babits munkássága éppúgy része a magyar történelemnek, mint ahogy Rákóczi, Kossuth,
Széchenyi írói alkotása elidegeníthetetlen része az irodalomtörténetnek.
Túl sokat várok egy vékony zsebkönyvtől? Ha így lenne is, Bogyay Tamás csak önmagára vethet: olyan kiváló munkát tett asztalunkra, hogy
csak a legmagasabb igénnyel mérhetjük!
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CZIGÁNY MAGDA
Színes szép világ 554
Henri Matisse kiállítás, Hayward Gallery, London.
A Hayward Gallery Matisse kiállításán egymás mellé került két festmény,
a Londonban őrzött Notre Dame és a New York-i Pont St. Michel, amelyek így, egymás szomszédságában többet árulnak el Matisse művészi
alkatáról, mint monográfiák többoldalas fejtegetései. Mindkét festmény
1900-ban készült Matisse Quai St. Michel-i műtermében. A Notre Dame
az ablakából jobbra, a Pont St. Michel a balra feltáruló látványt ábrázolja.
A Notre Dame homlokzatának sziluettje a festmény közepén könnyen
felismerhető, bár a téli alkony tagolatlan tömbbé formálja a fehér-szürkés
kőcsipkék finom mintáit. A teret, az utcákat és a Szajna-partot mintha
megkopott hó borítaná; vékony rétege szennyezett, a kövezet itt-ott előtűnik, de az is lehet, hogy inkább a járókelők tovasiető alakjait kellene keresnünk a színes festékfoltokban. Az impresszionista festményekhez szokott szem azonban nem a részletek pontosságát, hanem a nyugvó nap sugaraiban fürdő Notre Dame hangulatát keresi, ahol a részletek a színek
felszíni játéka mögé rejtőznek. A táj, vagy a városrész azonban mindig
felismerhető. Matisse Notre Dame-jának nyugodt, lila homlokzatából
azonban furcsa, szokatlan ritmus indul: a nyugati kapu feletti rózsa mintha színpatakká formálná át a napfényt és a rózsaszín és zöld árnyalatokban habzó fehér ár a keleti toronyból kiinduló sugárral találkozva feltartóztathatatlan zuhatagban ömlene a Szajnába, áttörve templomon, téren és
korláton, párájának színtörő sziporkázásába vonva az egész vízpartot.
Matisse festménye elragadtatott misztikus élmény; belső látomás kivetítése az impresszionistáktól kölcsönzött technikával. A gyors, erőteljes festékvonások sürgető irama már nemcsak az alkonyat tűnő hangulatát akarja megörökíteni, hanem azt az érzelmi kitörést követi, amely Matisse
vásznán a Notre Dame köveiből fény- és vízforrást fakasztott.
Matisse szemét Pissarro színei nyitották fel. Kezdő éveinek sötét tónusát hirtelen váltotta fel az impresszionisták magabiztos, ragyogó színkezelése. Matisse színtől ittas interieuröket és tájképeket fest. Először ragaszkodik a mestertől tanult szabályokhoz, de hamarosan csak a színek varázsának engedelmeskedve egyre merészebb kombinációkat keres, ahol a
színek már önálló életet kezdenek élni. Nem a téma fogalmazza meg a
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festő mondanivalóját, hanem a színekben jut az kifejezésre; a kék aktokban, Melun vörös fáiban, vagy a csendéletek valószínűtlen mély kék és
lüktető vöröseinek vibráló kontrasztjában. Érzelmei – és Matisse ekkor
kizárólagosan érzelmi impulzusokra hallgat – színekben robbannak ki.
Primitív intenzitású életöröm és életakarás, szenvedéllyé korbácsolt ösztönök gátlástalanul ömlenek át vad, félelmetes, szokatlanul merész, de
mindennél kifejezőbb színorgiákba. Az impresszionizmus erős, tiszta színei megszűnnek a természet ábrázolásának eszközei lenni, hanem – amint
ezt később megfogalmazta „... a következő nemzedéknek bebizonyították,
hogy a színek immár önmagukban is elég erősek ahhoz, hogy eltekintve a
tárgytól, amit ábrázolniuk kellett volna, az érzelmekre hassanak.” Matisse és a többi „vadak”, Vlaminck, Derain, Dufy érzelmi kifejezésre törekvő festményei jelzik a hangváltást az impresszionizmus és az expreszszionizmus mezsgyéjén.
Matisset frissen szerzett művészi szabadságában sem a posztimpreszszionisták pointillizmusával, sem később, a kubista szerkesztés képátrendező módszereivel való kísérletezés nem ingathatta meg. 1904 nyarát
Signac társaságában tölti St. Tropez-ben. Signac festői következetessége
megzabolázni tűnik Matisse színeinek hevességét. Tájképein, vagy például a Napernyős hölgy képén a megregulázott színek szabályosan, a természetutánzó festészet és a pointillizmus ecsetpettyegtető rendszerét egyaránt figyelembevéve sorakoznak a vásznon. De erejük nem törik meg.
Matisse nem a pointillisták elszürkülő palettáját követi, hanem ellenkezőleg: a következő évben a magára erőltetett fegyelmet türelmetlenül elveti
és egész művészi pályafutásának a leglenyűgözőbb színkombinációra
épített képeit festi meg a Nyitott ablakban és colliourei tájképein. A nyitott, repkénnyel körülfuttatott és virágcserepekkel telezsúfolt párkánya
ablakból feltáruló kilátás a vitorlásokkal benépesített távolbavesző tengerre témáját tekintve konvencionális is lehetne, ha a tengerről, a külvilágból
nem áradna a szobába valami vibráló, mindent átható fény. Nem beeső
fénysugár: nincs kévéje, ami egyes tárgyakat kiemelne és árnyékba vonná
a szomszédos területeket. Egyenletes, átható ragyogás ömlik szét a szoba
zöldeskék és mélytüzű rózsaszín falán, az ablakkeret és a virágcserepek
pirosán, hogy újult erővel ismétlődjék meg a vitorlák piros árbocán és a
tenger rózsaszín és kék tükrén. Lawrence Gowing, Matisse művészetének
ismert szakértője a zöld és vörös felületek közvetlen találkozásának optikai illúziójában keresi a feleletet a fokozott fényhatásra: „Ahol a vörös és
a zöld találkozik, valami szokatlan folyamat kezdődik; egy folytonos, fluoreszkáló remegés, ami semmilyen más szín között nem jön létre. Lehet,
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hogy a szem felfedezi a lehetőségét, sőt talán a legkisebbméretű keletkezését is annak a színkeveréknek, amelyből a sárga születik, egy sokkal valóságosabb és meglepőbb hatást, mint amit a neo-impresszionista elmélet
adhatott. Mindenesetre, az azonos értékű színek között fellépő árnyalati
szélsőség kápráztató vibrálást vált ki. Ez a vibrálás kölcsönöz fényt az
olyan képeknek, mint a Nyitott ablak. A festő ecsetje is reagál a színkapcsolat drámájára: kígyózik és vonaglik vele.”
Matisse festői gyakorlatától mi sem lehetett távolabb, mint elméleti tételek igazolása. Az új színharmóniák felfedezését a felszabadult
kísérletezőkedv és a szabadjára engedett indulatok energiája hozta létre.
Ezeknek az éveknek színvarázsát még a harmincas évek nagy
színreneszánsza sem tudja utolérni; csupán öregkorának papírkivágásaiban (Néger nő, 1952), csempetervezeteiben (Apolló, 1953-4) és az 1947es Jazz album litográfiáiban ragyognak fel újra régi erejükben korábbi
színei.
De amikor Matisse 1900-ban műterme ablakából a Notre Dame-ot a
fauves-ok szenvedélyességének előérzetével festette meg, a balra kínálkozó kilátás a Pont St. Michehre homlokegyenest ellenkező jellegű festmény megfestésére inspirálta. Szilaj festékzuhatag helyett ezen a képen
minden stabil: a híd íveinek, a házak, a távoli tetők és a Szajna csíkjának
nyugodt, mozdulatlan, mértani vonalai és tömbjei. Egy évvel később a
látvány még jobban egyszerűsödik: Matisse minden részletet kiiktat képéből: az emberek foltjait, az ablakokat, a part kiszögelléseinek szabálytalanságait. A színhűség is elveszti jelentőségét, nem számít, hogy a híd
fehér, lila vagy éppen zöld, a szerkezet számít csupán, az alapformákban
kifejezésre jutó összegezési szándék. Már Gustave Moreau észrevette
Matisse egyszerűsítésre, összefoglaló látásmódra irányuló érzékét és maga a festő is felismerte, vagy legalábbis tudat alatt követte művészi alkatának ezt a vonását, amikor expresszionista színkalandozásainak évei alatt
Cézanne-t tartja példaképének és a legnagyobb anyagi nehézségekkel
küszködve megvásárolja egyik festményét. A Pont St. Michel festmények
vonalaiban pedig az évekkel később jelentkező nagyalakos, minimális
részletre szorítkozó és a színhatások drámáját mellőző képeinek első megfogalmazásait alkotta meg.
Matisse művészetében a forma és a színérzék egyformán megtalálható.
Pályakezdésének, sőt lassú művészi érésének majdnem egész szakaszában
párhuzamosan, majdnem hogy egymás ellen érvényesül a kétféle látásmód. A szintézist idős korára, a már az ecset és festék határán kívüleső
papírkivágásaiban és montage-aiban érte el.
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Fauves korszakának színorientációja közben is érezte a forma, a szerkezet biztonságot, stabilitást és súlyt adó szükségességét. Ezért kísérletezett szobrászattal – amiből a kiállítás csak egy-két darabot mutat be, közöttük Matisse absztraháló képességének legnagyszerűbb bizonyítékát, a
mindmáig iskolapéldaként számontartott Hát reliefnek mindhárom fázisát
– és a kubista szerkesztésmóddal is ezért ismerkedett: szürkésfekete fémmel és szürkésfekete vásznon a színek mestere. De az egyszerűsítés, az
összefoglalás, a lényeg keresésének leggyakrabban visszatérő, legsajátosabb megfogalmazását Matisse nem a valóságos, vagy ábrázolt térben,
hanem a síkon érte el, amikor festményeiről a perspektíva látszatát is
száműzte. Lux, calme et volupté sorozatának képei nagyalakúak: óriási
zöld mezők, benne néhány, erős vonallal körülhatárolt rózsaszínű akt.
Árnyalást nem ismer, a részleteknek még jelölése is hiányzik, mintha papírfigurákat ragasztott volna papírlapra. A színek itt is brilliánsak, de a
formát hangsúlyozzák. Szerepük nem az izgatott látomások felidézése,
hanem Matisse annyira áhított kiegyensúlyozott érzelmi állapotának, a
nyugodt harmóniának a kifejezésre juttatása. „Amiről álmodom” – írja
Matisse – „az egyensúly, a tisztaság, a nyugodtság művészete, mentes a
zavaró, felkavaró témától, ... ami vigasztalóan hat, szellemi balzsam, ami
olyan, mint valami kényelmes karosszék, amelyben a fáradtságot ki lehet
pihenni.” A harmónia és a megpihenés vágya Matisse belső bizonytalanságából fakadt. Mintha örökös önigazolás belső motorja hajtotta volna,
különösen festői pályájának első harminc évében a szakadatlan tanulás,
önképzés felé. Magának akarta bebizonyítani az ügyvédből lett festő,
hogy érdemes volt a biztos, kényelmes életmódot a művészi életforma
bizonytalanságáért és magányosságáért feladni, és hogy művészetének
határozott értelme és célja van. Ezeknek a képeknek egyszerű, erős vonalaiban és nyugodt színeiben Matisse saját megváltását festette meg.
Matissenak sokszor szemére vetették, hogy sem társadalmi, sem emberi problémák nem vonzották; a világháború borzalmai nyomtalanul viharzottak el vászna felett. Picasso Guernicája, Dali freudi szörnyekkel töltött
festményei, vagy Kandinszky és Mondriaan elméleti problémák megoldását kereső művészete mellett Matisse odaliszkjei és napsugaras interieurjei valóban felületesnek, üresen csillogó dekoratív alkotásoknak tűnhetnek, majdhogynem embertelennek. De kétségbe lehetne vonni létjogosultságát a művészetnek, ha az céljának a borzalmakban kifáradt, az
önmagábatekintéstől elrettent ember felüdítését, megnyugtatását és erősítését tekinti? És ha pusztán a technikai oldal felől közelítünk Matisse művészetéhez, vele szemben lenne felületesség, ha a másodrangúak sorába
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tessékelnénk. A kora expresszionisták és a „vadak” megalkuvónak semmiképpen sem nevezhető csoportjának elismert tagja volt; az absztrakt
szerkezeti formák keresése közben az absztrakt művészet küszöbéig jutott, és hogy azt nem lépte át, nem logikai képességének hiánya, hanem
humanitása akadályozta meg. Festményein új, belső látáson alapuló perspektívát teremtett, ahol nem a tudat, hanem a vizuális felismerés törvénye
érvényesül, amint erre Herbert Read is rámutatott. A színek Matisse-nál
mindig robbanásra kész feszültségének és a fegyelmezett, átgondolt forma
harmóniájának problémáját is megoldotta, amikor a formát jelentő vonalaknak hajlékonyságot, néha – mint képeinek szőnyeg és vasrács mintáin
– szinte vibráló elevenséget adott és amikor színeit a formák keretei közé
szorította anélkül, hogy azok intenzitásukból veszítettek volna. A szín és
a forma szintézise női portréiban jelentkezik először és mindvégig legsikeresebben a szobák színben és mintában gazdag interieuriében elhelyezett női aktok, vagy stilizált ruhás női alakokban jutott kifejezésre. A téma
ugyanakkor a folytonosság megnyugtató bizonyosságát éppenúgy magában foglalja, mint a művészet esztétikai élvezeteket nyújtó szerepét is:
„Az érzelmi reakció, amit bennem felébresztenek – mondta modelljeiről
megemlékezve Matisse –, nem szükségszerűen testűk ábrázolásában jelenik meg. Gyakrabban a vonalakban, a vászon vagy a papír egész felületén
szétszórt jellegzetességekben, mint zenekari hangszerelés vagy építészeti
elemek. De nem mindenki látja ezt meg. Talán valami szublimált érzékiség ez, ami még nem látható mindenki számára.”
Ha talán nem is látható, de mindig érezhető. Matisse festményei hatásukkal pontosan azt érik el, amit a festő legfontosabb üzenetének tartott:
életörömet ébresztenek, megnyugvást hoznak és kiszínezik a szürke világot.
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HANÁK TIBOR
Etika, irodalom és geometria 555
Almást Miklós: Ellipszis; Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1967, 343
lap.
Lukács György tanítványai a magyar szellemi élet leginkább körülhatárolható csoportját alkotják. Szervezeti szálak nélkül is összeköti őket a
mester központi alakja és tanítása. Amire azonban Lukács György tanít,
nem annyira ismeretanyag, mint inkább módszer. Nemcsak közlés és magyarázat, hanem főképp sajátos viszonyulás a felmerülő problémákhoz,
függetlenül attól, hogy a tudomány és élet mely ágához tartoznak. Az
utóbbi években mintha Lukács maga is fontosnak tartaná ennek tudatosítását, mintha visszatérne a „Geschichte und Klassenbewusstsein” egyik
megállapításához, amely szerint „az ortodoxia a marxizmusban kizárólag
a módszerre vonatkozik”. S mert elsődlegesen a sajátos szemlélet és viszonyulásmód átadására irányul Lukács György tanítása, érthető, hogy
miért nincs életművének valódi folytatója. Nem iskolát teremtett, hanem
diffúz hatást váltott ki. Nem közös tan, hanem hasonlóan végzett mozdulatok kötik össze Lukács György egykori tanítványait, híveit, kik a kultúra minden terére szétszóródtak.
Almási Miklós, a Színháztudományi Intézet munkatársa tematikai
szempontból viszonylag közel áll mesteréhez. A modern dráma útjain
című munkája a Lukácséval közös területet érinti, és talán ezért annyira
alkalmas a kettőjük között lévő különbségek illusztrálására. Almási nemcsak követte, hanem kisarkította Lukács módszerét, szinte elviselhetetlenné fokozta ítéleteinek spekulatív jellegét és stílusának száraz bonyolultságát.
Újabb könyve, az Ellipszis, előnyös, de nem váratlan fejlődését érzékelteti. Nem váratlan, mert A modern dráma útjain hibái is – hogy úgy
mondjam – igényes hibák voltak, a nagyotakarásból fakadtak, és mert a
folyóiratokban megjelent tanulmányait követve, szinte látni lehetett, mint
hagyja maga mögött a fordulókat. Java részben ezeket a tanulmányokat
látjuk viszont új kötetében. A cím a szerző szerint is magyarázatra szorul.
„Miért éppen ellipszis?” – kérdezi, saját ötletétől távolságot vevő tanácstalansággal. Válasza kényszeredett. Nem is lehet más, hiszen a metafórák
alkalmazása az összefüggések önkényes meghatározását követeli. Szerin555
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te, az „ellipszis” szó arra utal, hogy a közreadott „írások is két fókusz közé
épültek. A modern kultúrát vizsgálják az irodalom esztétikai oldaláról –
valamint etika-társadalmi vetület felöl. Az etika és esztétika között szeretnének tehát összekötő szálakat felmutatni...” (5.) Ezzel már közvetve be is
vallotta, hogy képtelen alkalmazni az ellipszis metaforáját, tekintve, hogy
az ellipszis fókuszai nem oldalak, se nem vetületek és egymáshoz vezető
szálaik sincsenek. – A címkérdés ugyan mellékes, de szimptomatikus.
Felhívja a figyelmet arra, hogy még az ötletszerűen elhelyezett formulákban is van megmaradási és kényszerítő erő; kitalálójukat arra késztetik,
hogy torzítások árán is velük és általuk próbálja megragadni a valóság
kisebb vagy nagyobb szeletét. Ily módon a jelenségek, alkotások és személyek egyedisége elvesz, csupán bizonyságai lesznek egy elméleti formulának. Lukács György tanítványainál gyakran találkozunk ezzel a szellemtudományi illusztratív módszerrel – nemcsak a könyvek címében.
Almási Miklós Ellipszisének előnyére válik, hogy még metaforikus értelemben sem ellipszis. Nem zárt vonal, hanem réseket nyitó vállalkozás,
melyeken át a marxista irodalom és társadalomelmélet tágasabb világra
lát. Nem is két fókusza van művének; nem csupán esztétikai és etikai témákat érint; közelítésmódjára sem feltétlenül a kettősség jellemző, hanem
inkább a korszerű marxizmus keresésének egyöntetű igénye.
A könyv első része „Etikán innen és túl” címmel társadalmi jelenségeket, ideológiai funkciókat betöltő nézeteket, észjárásokat bírál, saját világfelfogásának magasabbrendűségébe vetett imponáló hittel és a kiscserkészek optimizmusával. Főképp a bevezető tanulmányban lehangoló ez a
lelkesedés. Mintha a szerző csak két tábort akarna látni, a jók és a rosszak
táborát, a polgári kapitalizmust és a szocializmust. A kapitalista viszonyok között a múlt értékei „régi holmikká” válnak, elhal az „újraformálási
igény” (13.), a kultúra „múzeummá válik” (16.) – írja Malraux és
Sedlmayr húsz év előtti könyvének, a „Le musée imaginaire” és a
„Verlust dér Mitte” meglátásait marxista célokra használva. Szerinte a
kapitalista kultúra csak „látszatkielégítést” ad (29.), „elsorvasztja a közéletet” (30.), – viszont a szocializmus „a továbblépés perspektíváját nyitja
meg” (32.), „döntő funkcionális változást” hoz és így „a kultúra újra legális társadalomalkotó szerepet kaphat” (35.).
Az elidegenedésről, a felelőtlenség moráljáról és a cinizmusról szóló
írásaiban kísért a bevezető tanulmány sematikussága, de az átabotából
ácsolt kategóriák csupán a tartófák szerepét kapják, melyre a mondanivaló megfontoltan tagolt felépítménye emelkedik. Bizonyos áthidalásokat,
többívű gondolatokat, artisztikus súlyelosztást, messzi kitekintést nem
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engednek meg az alapok, de talajpróbára, a belső járatok ellenőrzésére,
önvizsgálatra szólítanak. Ennek a munkálataiból Almási derekasan kiveszi részét. Fő törekvése a dogmatizmus szűkösségének és torzításainak
leküzdése. Ez önmagában véve még nem lenne különösebb érdem, hiszen
a 20. pártkongresszus óta ez a hivatalos kurzus. A fő kérdés, hogy mit
tekint dogmatizmusnak, mit tart a személyi kultusz jellemző vonásának,
mit sorol a leküzdendő hibák közé. Almási Miklós a népi demokráciák
néhány ma is fellelhető jelenségéről mutatja ki, hogy sztálinista ferdeség.
Vagyis, nem csupán a múltbéli ellenfél megtámadásával foglalkozik, hanem felfedi az eltemetettnek vélt időszakban lappangó továbbélésének
jeleit. Ilyen pl. „az állam szerepének egyoldalú eltúlzása” (75.), a magánérdekek háttérbe szorítása, a „közélet formalizmusa” (79.) és a cinizmus
(151.).
A morális értékek felhalmozásának illúziójáról figyelemreméltó elemzést készít a szerző. Az ideológiai gondolkodás egyik sajátos észjárását,
észjárás-típusát látja az erkölcsi értékgyűjtésre támaszkodó áthárítási mechanizmusban. Ennek egyszerű formája, mikor valaki arra hivatkozva,
hogy már elég jót cselekedett, morálisan meg nem engedhető cselekedetet
követ el. Ha pl. a politikai taktika megköveteli bizonyos immorális tettek
végrehajtását, egyesek ezt azzal az indoklással teszik meg, hogy a munkásmozgalmi múlt elég „erkölcsi fedezetet” nyújt ahhoz, hogy a
szóbanforgó immorális lépéseket megtegyék. Almási Miklós a felelőtlenség így kialakult moráljának szertesugárzó közéleti hatását is felvázolja.
Ezek a fejtegetései általános ideológiakritikai szempontból sem érdektelenek, de valódi súlyukat az adja meg, hogy a szocialista rendszer önvizsgálatának termékei. A szerző egy zárójeles mondatában arra figyelmeztet,
hogy bár az említett ferdeségek és hibák a személyi kultuszt jellemezték,
„igen nehezen lehet elválasztani azt, ami a sztálini gyakorlat még fel nem
fedezett kihatása, attól, ami a szocializmus fejlődésének természetes körülményeiből adódik” (75.). A tanácstalanság beismerése a polgári társadalom bírálatra méltó jelenségeivel kapcsolatban hasonlóképp üdítő
Almásinál. Veszélytelen buzgalommal szikrázik a mai kapitalista viszonyok tökéletlenségei láttán, de nem átallja elismerni azt sem, hogy a szocializmus feltételei között új hibaforrások születtek és a régiek „más szerkezeti formát öltöttek”, de tovább működtek (74.). így pl. a legátfogóbb
jelenségkomplexusról, a társadalmi torzulások gyűjtőfogalmáról, az elidegenedésről is kijelenti, hogy a szocializmus nem számolta fel.
Almási Miklós egy írásában „mítoszrombolónak” nevezte Lukács
Györgyöt. Az Ellipszis című kötetének első része alapján úgy látszik,
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hogy a mítoszellenességet ő is magáévá tette, egyik fontos feladatának
tekinti a demisztifikációt, a polgári és szocialista mítoszok és legendák
lerombolását. Persze, amint Lukács György esetében, Almásival kapcsolatban is új mítoszt, a mítoszrombolás mítoszát hoznánk létre, ha ennek a
kifejezésnek nagyobb jelentőséget tulajdonítanánk, mint ami egy fogalmazási ötletnek kijár. Mindkettőjüket átfűti ugyanis a szocialista megváltás mítoszába vetett hit. Platonista elragadtatással mutatnak arra a másik
világra, „mely a láthatáron túl van, de egykor feljövend”. Almási leleplezi
a dogmatizmus rejtett kelepcéit, elismeri, hogy maradtak buktatók a személyi kultusz elmúltával is, de romantikus utópizmusát nincs mi megrendítse, ilyen erős nem lehet a földi valóság, a jelen fényeinek sora.
Könyvének második és harmadik része külföldi és magyar írókról és
művekről szól. Valójában azonban nem Beckett, Dürrenmatt, Kafka, Benjámin László vagy Lengyel József a téma. Az író ürügy, a távlat minden.
Dürrenmattban nem Dürrenmatt, Semprunban nem Semprun a fontos,
hanem az írásaikban megnyilvánuló szellem és magatartásmód. Dürrenmatt a polgár, Semprun az új heroizmus példája, mint ahogy a többi író is
csak eszmék képviselője, elterjedt jelenségek sűrűsödési pontja, vagy –
Talcott Parsons és a rokon szociológusok kedvenc kifejezését használva –
egy szerep eljátszója. A mű csak jelzése a világtörténelem útjának, kifejezése korunk lelkiállapotának, eszmék antagonizmusának, az önmagát kibontó fejlődésnek. Almási irodalmi kritikái annyira átfogók, hogy az irodalmat szinte mellékessé teszik. Azt hiszem, a szellemtudományi szemlélet sehol nem él olyan elevenen, mint a Lukács György intellektusától
átjárt marxista országokban.
Ebben a módszerben nemcsak az irodalom és a művészet önértékei,
genuin szempontjai iránt való érzéketlenség a meglepő, hanem az is, hogy
a felülemelkedés mennyire nem ment meg az egyoldalúságoktól. Az Ellipszisben főképp a Beckett és Semprun szembeállítása mutatja meg a
szerző sajátos vonatkoztatási rendszerét. Valósággal védekezik az időtlen
problémák ellen, ami a marxista szellemtudományi irány képviselőinél is
egyenlő az individuum szempontjainak háttérbeszorításával. Az írókat és
művészékét politikai-szociális értékskálával méri. Nem is érdekli belőlük
más, mint ami belenyúlik ebbe a dimenzióba. A „Godot-ra várva”, szerinte, a hidegháború feszültségét, idegrendszerünkbe belenövő frontját, az
atomháborútól való rettegést fogalmazza meg (169.). A Pozzo-jelenettel
kapcsolatban is ennek megfelelően állítja fel az alternatívákat: „akár az
atomháború elkerülését, akár a társadalmi változást, akár a háborút jelenti
is”, mindenképp kétértelmű – írja (171.). De miért csak a nép és hadvezé1738

rek emelvényén állhatna Beckett? Tényleg ennyire időhöz kötött lenne
Gödöt problematikája? Egyéni életproblémát, a történelmen végigvonuló
közös emberi érzést, gondot, egyszeri életünk más és más tartalommal
megtöltött várakozásait és reménytelenségét nem fejezheti ki? Miért kellene védtelen egzisztenciánk maradék jogát egy olyan művel kapcsolatban elvitatni, melyben ugyan sokféle jelentés húzódhat meg, de épp ezért
az individualista értelmezésre legalább annyi alapot nyújt, mint az atomháborúsra?
Almási Miklósnak nagyon fontos a humanizmus. Ez azonban – tudjuk
múltból és jelenből – azoknak is fontos lehet, akik nem humánusak. Az
emberséget felejtő ötvenes évek Magyarországán jelszó volt, hogy „legfőbb érték az ember”. Persze nincs okunk kétségbevonni, hogy Almási a
konkrét, tettekben megnyilvánuló humanizmusért száll síkra. Ezt hiányolja a polgári társadalomban, de olykor a szocializmusban is; ezt keresi
Semprunnél és találja meg Lengyel Józsefnél, kinek novelláiban „a közvetlen emberi kapcsolatok alkotják ... az értékmérőt” (283.). Tágas levegőt igénylő erkölcsi és esztétikai felfogása azonban olykor megül a nagy
falak tövében, elegendőnek találja a réseken át látható világot. Nem veszi
figyelembe, hogy Semprun csak a rendkívüli idők morálját írta meg, nem
törődik azzal, hogy mily embertelen lehet a heroizmus, és hogy „a kegyetlenséggel mélységesen humanistától” (183.) is van okunk félni, mint
ahogy viszont Beckett „szkeptikus bénultságát” (176.) nem kell átkeresztelni a megváltás lehetőségének burkolt hirdetésévé, hogy humanista vonásnak tarthassuk.
Tudom jól, hogy félszegen hat, ha ezekután helyesírási problémákról
beszélek, de hát a könyvismertetés nem ünnepi beszéd. A németek szerint
„Vremdwörter sind Glücksachen”, az idegen szó használata szerencse
dolga, írásuk is. Almási könyvében Adam Schaff egyik művének, a
„Marxismus und das menschliche Individuum” címe névelőt kap, ami
nem lenne nagy baj, ha legalább eltalálták volna a szó nemét. Sajnos,
„das Marxizmus” nincs a németben, főképp nincs kis m-betűvel és z-vel,
így: „Das marxizmus”, mint az Ellipszis 82. oldalán olvasható. Hans
Freyer sem Hans „Freier” (i-vel), s a német kultúrfilozófus könyvének
címe már csak azért sem lehet „Theorie der gegenwártigen Zeitalter”
(92.), mert a „Zeitalter” semleges nemű szó (helyesen: „Theorie des
gegenwártigen Zeitalters”). Elsa Morante „Hazugság és varázslatjának
eredeti címe pedig nem „Menzongna e sortilégió” – mint a 225. oldalon
áll –, hanem „Menzogna e sortilegio”. Boszszántó hibák, de nem biztos,
hogy a szerző követte el őket. Nemrég egy cikkemben az „auditórium
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maximum”-ot a szedő, a lektor, a szerkesztő, vagy a latinos műveltséggel
nem rendelkező gép „auditórium maxima”-ra változtatta. Fájt. Ha Almási
az idegen szavakat, könyvcímeket, neveket kéziratában helyesen írta,
részvétet érzek iránta.
A mértani ellipszis zárt vonal, Almási Miklós Ellipszise szerkezeti
szempontból nyitott, szakadozott, széteső. Sokat és sokfélét erőltet össze.
Három könyvet lehetne csinálni belőle. Az egyik a társadalmi jelenségek
etikai vizsgálata lehetett volna, a másik a külföldi írók világnézetipolitikai értékelése, a harmadik a jelenlegi magyar irodalom néhány alakjának bemutatása. Bár, ha a tematikai szétválasztást véghezvitte volna a
szerző, még mindig megmaradna a szemlélet bátortalan vegyessége. Ez
csak kisebb részben Almási hibája. Ha szellemtörténeti módszerrel akarnánk mentséget találni rá, azt mondhatnánk, hogy szakadár birodalmak
harca lett a jobb élet iránti vágyból, elmúlt a marxizmus apostoli korszaka, kezdenek kialakulni az ideológiai nyelvjárások. Ennek az egyensúlytalan folyamatnak terméke Almási tanulmánygyűjteménye is.
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BECZNER TAMÁS
Lapító katonák 556
Miklós Domahidy: Die Schule des Kneifens; Paul Zsolnay Verlag, WienHamburg 1968, 301 lap.
Domahidy Miklós németül megjelent új regényének témája öt fiatal magyar lógós katona bújkálása a második világháború utolsó heteiben a Dunántúlon. Az ilyen témák rendszerint a kalandregények klasszikus formájába kényszerítik bele az életanyagot, a hősök többnyire nem fejlődő hősök, s a cselekmény nem egy központi konfliktusban, hanem epizódokban
bontakozik ki. Gondoljunk Svejkre, és világos miért epizódregény minden ilyen könyv. A véletlennek ugyanis irreálisan nagy szerep jut az ilyen
időkben és az ilyen történetekben. A hős hősiessége sem áll másból,
minthogy többnyire véletlenül túléli az epizódokat. Ez nem kevés, ez a
legtöbb, amire az emberiség rendkívüli állapotaiban a szerencsés emberek
képesek.
Az öt magyar fiú is végigjátssza a háborús lehetőségek összes változatát, hamisított nyíltparanccsal, hajszálon múló lelepleződésekkel, a veszélyt egyáltalán nem csökkentő őrültkomikus helyzetekkel. A fiúk problémáinak nincsenek fejlődési stádiumai. Helyzetük az első pillanattól az
utolsóig egyformán súlyos, ha ugyanis elkapják, azonnal kivégzik őket. S
az első pillanattól az utolsóig nincs sem több, sem kevesebb céljuk, mint
átvészelni, túlélni. Megérni a pillanatot, hogy túljut rajtuk a front. Cselekedni időnként alig áll több módjukban, mint kártyázva kuksolni egy parasztházban, ahová éppen elszállásolták magukat. A túlélési lehetőségük
akkor sem volna nagyobb, ha aktívan cselekedni próbálnának valamit.
Egy vagy két pillanat van az egész történetben, amikor lélekjelenlétükön
múlik valami. Ez az öt húszegynéhányéves fiú antihős. Esztétikai és erkölcsi értelemben is. A szerephez, amelyet önszántukból vállaltak, nincs
lényegében több közük, mint hogy meg szeretnék érni a háború végét.
Szembefordulásuk a fasizmus által vezetett háborúval nem eszmei. Érdemük, ha van, nem több, mint a vadászat után életben maradt nyulaké. Azt,
hogy a modern háborúkban az embernek nem áll módjában kikerülni a
háborút, a regény befejezése szívbemarkolóan és nagyon igazul, valószerűen, törvényszerűen bizonyítja. Az öt fiú átéli a felszabadító pillanatot,
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lelki értelemben felszabadítót, a front keresztülgördül rajtuk. Indulhatnak
hazafelé Pestre. íme, a regény utolsó drámai mondatai:
„Együtt mentek mind az öten, összefonódva, lökdösődve, bukdácsolva
a széles legelőn. Az erdő felől fűszeres szagokat sodort az orrukba a szél.
Melyikük lépett rá? Talán egyszerre mint az öten. Vagy csoportosított
aknák voltak és egyetlen érintésre egyidőben robbantak mind.
A legelő zsombékjából felhő tört elő, kis, gonosz, fekete felhő, amely
úgy támadt a helyükön, mint egy értelmetlen dühroham. Villámgyorsan
nőtt: csak tágult, csak terjedt, óriásivá terült és amikor végül összeért az
éggel, már tejszínű volt, mint odafönt a felhőtakaró.
A faluból parasztok szaladtak a rét felé, mert messziről úgy látszott,
hogy kettő még mozog.”
Az olvasó szívenütötten teszi le a könyvet. És hiába tiltakozik érzelmileg az ostoba és lehetetlen vég ellen. Belül tudja, igen, kezdettől fogva
tudta, minden egyes, véletlenül megúszott lebukás, veszély, epizód után,
hogy úgyis hiába minden. Tudta, hogy olyan egyszerűen és könnyedén
mégsem lehet vége számunkra ennek a háborúnak. A magyar fiúk számára nem volt lehetséges különbéke.
Az alapprobléma igazában ez a kérdés: milyen erkölcsi alapon akart
magának ez az öt fiú különbekét csinálni? A regény, minden látszat ellenére, nem a háború embertelenségéről szól. Arról egyébként e regénynél
nagyobb lélegzetű műveket írtak már, sajnos nem a magyar irodalomban,
így, ami igazán eredeti és izgalmas lehet, illetve lehetett volna a regényben, az a háborúnak nem az általános emberi, hanem a sajátosan magyar
vonatkozása. „Mi másképp veszítjük el ezt a háborút, mint a németek” –
mondja a regény egy szereplője. Ez a másképp azonban, sajnos, kifejtetlen maradt. Pedig, ha az európai olvasónak valami újat, még el nem mondottat akart volna nyújtani a regény, amely a Magyarországon megjelenő
regényekkel szemben eleve óriási előnnyel indul az európai mezőnyben,
talán ezt a problémát kellett volna bátran megragadnia. Az, hogy „A lapítás iskolája”, nem emelkedik ki a háborúról írott regények sokaságából,
végülis arra vezethető vissza, hogy a szerző nem mondott többet és eredetibbet annál, amit minden huszadik századi olvasó tud háborús élményeiből és a háborús regényekből. Az író mellékes jelenségnek kezelte hősei
nemzetiségét. Pedig a nemzeti sajátosságokból, egy sajátos gondolkozásmódból, sehol máshol elő nem fordulható erkölcsi helyzetből, egy megoldhatatlan komplexum vizsgálatából talán még megrázóbbat lehetett
volna kimondani öt ember halálánál is. Valamit, egy nemzet történelmi
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elmaradottságáról, nemzeti karakterének és önismeretének tragikus hiányosságairól.
A regény megítélésében a magyar irodalom helyzetéből és összefüggéseiből kell kiindulnunk. Ez a regény: magyar regény. Az, hogy német
fordításban jelenik meg először, nem változtat a lényegen. Szellemiségében ugyanis nyoma sincs az újabb német próza jegyeinek, törekvéseinek,
tegyük itt hozzá, hogy a magyar eredeti frissebb, stílusában árnyaltabb,
sajátosabb. Ez nemcsak azon múlik, hogy a magyar nyelv a némettel
szemben hajlékonyabb, játékosabb, képszerűbb. A német fordításban
megjelenő magyar művek szinte kivétel nélkül szegényebbek. A fordítók
nem adják hozzá azt a pluszt, amit nem fordítani, hanem a nyelv egyedülálló sajátosságaiból mindig újraalkotni kellene. Amit mi magyarul átköltésnek mondunk. Mi, magyarok el vagyunk kényeztetve e tekintetben. A
fél világirodalmat világirodalmi rangú íróink tolmácsolásában ismerjük,
míg ugyanezeknek a világirodalmi rangú íróinknak műveit csupán fordítók fordításában ismeri – ha ismeri – a világirodalom. A német írók közül
például jóformán senki sem fordít, ha igen, természetesen valamelyik
világnyelvből.
Nem egy háborús regényünk van, ám e regények, szinte kivétel nélkül
egy szemszögből teszik kérdésessé a háborút. Általános koncepciójuk
szerint a nemzeti tévedés abban állt, hogy a magyarok százezrei nem a
megfelelő oldalon hullottak el a második világháborúban. Ez egyébként
vitathatatlan. Ebbe az általános koncepcióba beletartozik még egy bizonyos nemzeti aktivitás ábrázolása is, vagyis, hogy legjobbjaink fegyverrel
a kézben küzdöttek a háború embertelensége ellen. Valahogy így szokták
kifejezni, azt hiszem.
A történelmi valóságnak ez a leegyszerűsítése lényegében elkerüli az
alapvető erkölcsi problémát, amely azok számára áll fenn, akik semmiféle
háborúban nem akarnak meghalni. Sem az igazságosban, sem az igazságtalanban. Az egyes, élnivágyó ember azonban, ezt kikövetkeztetjük eddigi
történelmünkből, egyedül nem képes életbenmaradni. Ehhez az szükséges, hogy az egész nemzet azon az oldalon álljon, ahol nem szükséges
kelletlenül feláldoznia életét és vérét. A magyarok azonban, sajnos, egyetlen újabb háborús regényünk sem elemzi ezt, általában mindig azon az
oldalon állnak, amelyről utólag kiderül, hogy az ellenkezőjét kellett volna
választani. Nemcsak az első és második világháborúról van szó. A történelmi példa szégyenletesen közeli, tudjuk, magyar csapatok is részt vettek
Csehszlovákia megszállásában. Az akció vértelen volt. De ha úgy alakult
volna, tudjuk, lőniök kellett volna a magyaroknak is, parancsra, kímélet1743

lenül. „Történelmi kényszer, kis nép vagyunk” – vethetik közbe. De a
románok is kis nép és a jugoszlávok is kis nép. Nem beszélve a csehekről,
akik szintén kis nép. Tekinthetjük-e véletlennek, hogy a történelem nemzetünk számára, ahogy Szabó Dezső mondaná, újra és újra a történelmi
balek szerepét osztja ki? A második világháború végén az egész nemzet
számára érvényüket vesztették az addigi, oly szent fogalmak: a harc, a
hősiesség, a zászló, a helytállás, a fegyelem, az engedelmesség, a parancs
tisztelete. Ma, érdemes rajta elgondolkozni, ugyanezek a fogalmak ismét
szentek és sérthetetlenek. Csupán az előjel változott, ám nem a tartalom.
Ennek lényege a tekintély érinthetetlensége, a tekintélytiszteletre alapozott társadalom. Úgy látszik, a magyar nemzeti alkat számára nagyon is
meggyőzőek e tekintélyi fogalmak. A tekintélyi rendszereknek ugyanis,
tankon és szuronyon kívül, lélektani alapjuk is van. Ezzel kapcsolatban
igen jellemzőek a különböző nemzeti apróságok, szokások. Egy angliai
háborús naplóban olvastam nemrégiben, hogy a háború alatt az angol mozikban a közönség harsány nevetésben tört ki, valahányszor a híradó díszlépésben menetelő németeket mutatott. Mi magyarok alig érthetjük meg,
mi lehetett ezen az angolok számára olyan ellenállhatatlanul nevetséges,
mivel mi, a németekkel együtt, mindig komolyan vettük a díszlépést. Ám
ez az apróság is el kell gondolkoztasson ünnepélyes fogalmaink és dolgaink relativitásán. És tudomásul kell vennünk, hogy a németeken kívül, mi
magyarok vagyunk azok Közép-Európában, akiknél a tekintélyi érvelések, a tekintélyi elméletek legkevésbé váltanak ki – engedjék meg ezt a
szót használnom: – nemzeti közröhejt.
Magyarázhatjuk ezt sokféleképp. Kétségtelenül, vannak rá történelmi
mentségeink. De az igazat megvallva, még csak nem is magyarázzuk.
Amikor pedig nem is magyarázkodásra volna szükség, hanem arra, hogy
az írók, mint annyiszor, őszintén feltárják a nemzeti karakter hiányosságait. Nem szükséges Shaw-ra hivatkoznunk, ha példát keresünk, akinek
egyébként írói programjában sarkalatos elem volt az angol nemzeti önérzet és önismeret szívós sértegetése. Elég, ha a magyar irodalomtörténetre
gondolunk. Az írók figyelme sohasem csupán a nemzeti szabadságra irányult, sokkal inkább a nemzeti jellem és nemzeti szellem kritikája volt
céljuk, tudták, hogy a szabadság el nem hanyagolható módon összefügg
szokásainkkal, természetünkkel, vérmérsékletünkkel. Tudjuk, a nemzeti
sorstudat, nemzeti karakter, nemzeti sajátosságok fogalmait a jelenlegi
hivatalos gondolkodás igyekezett kiszorítani, részben, mert az előző tekintélyi rendszer kisajátította és eltorzította e fogalmakat, részben pedig
azért, mert gátjaivá váltak volna egy ellenkező előjelű tekintélyi gondol1744

kodás kialakításának. A magyar irodalom egy nemes és magas gondolati
értékű hagyománya veszett ki ezzel.
Amikor Domahidy egy felbomló, háborús szituációba helyezte öntudatlan és a dolgokat végiggondolni nem tudó és akaró hőseit, önkéntelenül belekeveredett hőseinek szituációjába. Egy folyamatba, amelyet senki
nem akar vállalni, de amelyet egyszer végre valahára el kellene kezdenünk. Ezek a fiúk radikálisan szembeszálltak a hatalommal, a legszörnyűbbet elkövették ellene, amit hatalommal szemben elkövetni lehet:
megtagadták a parancsot. Fogalmuk sincs azonban arról, hogy ebből mi
következik. A napokban olvastam Ernst Fischer osztrák kommunista
ideológus és esztéta egy tanulmányát, amelyben azt fejtegette, hogy minden hatalom megmételyezett, rosszindulatú. Kivétel nélkül. Olvasásakor
arra kellett gondolnom, hogy ez az anarchista, szentségtörő gondolat például egy magyar kispolgárnak, aki pedig legkevésbé sem szerette sem a
háborús diktatúrát, sem a népi demokratikus diktatúrát, nem juthat eszébe.
Van valami mérhetetlenül tragikus abban, hogy ezek a kedves mókázó,
menekülő fiúk, ott a Dunántúlon, 1945 márciusában, bátran lapítanak, de
fel tudom tételezni róluk, hogy nem lapítanának így, ha a háború nem
állna vesztésre. Ezeket a fiúkat a történelmi öntudatlanság jellemzi, de
nemcsak őket, velük együtt azt a néhány százezer magyar katonát még,
köztük a legtöbb fiatalt, akik hadban álltak s több-kevesebb szerencsével
hazatértek a háborúból. Az igazi probléma, a nagyobb tragédia ugyanis
az, hogy ezek a százezrek konzekvenciák nélkül tértek haza a háborúból.
A magyar nemzet, hiába tagadjuk ezt, hiába próbálja irodalmunk szocialista realista irányzata az öntudatos, és a kommunisták vezette nemzeti
ellenállás ideológiai szerepét hangsúlyozni, sajnos, a magyar nemzet úgy
lépett át egyik diktatúrából a másikba, hogy az előző bukott diktatúra fogalmait a háborús bukás után sem irtotta ki magából. Nem tanult meg
nevetni a díszlépésen. Sőt, a díszlépést ma is nagyon komolyan veszi.
Nem irtotta ki a tekintélyi gondolkodás elemeit tudatából, ma is azokkal
él. Domahidy abban a kitűnő helyzetben van, hogy sem külső, sem belső
cenzúra nem gátolta, hogy kiderítse, nyersen, kegyetlenül és mindnyájunk
számára arcpirítóan, hogyan lehetséges az, hogy öt fiatalember, öt katonaszökevény, akaratlanul, de tehetetlenül hozzájárul más katonaszökevények leleplezéséhez és elhurcolásához, s azt nyugodtan végignézi. Talán
itt rejlik a magyarázata annak, hogy tíz év sem telt el, és ugyanez a nemzet újra végignézte, hogyan hurcolnak el tízezreket, bűnteleneket, végignézte, magában dohogva, mint egy alattomos cseléd, de végülis, végignézte. De hát az Istenért! Ugyanebben az iszonyú évszázadban, ugyan1745

ilyen körülmények között akadtak más nemzetek is Európában, ahol az
emberek többsége zsidócsillagot tűzött, amikor a zsidóknak csillagot kellett kitűzni! Mi annak az oka, hogy a magyarok nem? Az ok itt kell legyen mindnyájunkban, mindenkiben, aki otthon vagy akár külföldön el. A
gond, az aggódás, az igazság megtalálásának és kimondásának vágya közös. A követelmény, amely ebben az önvizsgálatban az írókra hárul, nagy.
Nem szeretném eltúlozni a külföldön élő írók jelentőségét, mivel a magyar irodalom hazája csak Magyarország lehet, de a külföldön élő gondolkodó és kiművelt fők távlata a hazai perspektívák öncsalásához és
fénytöréséhez képest nagyobb. Ezért kérjük tőlük, igazságtalanul es túlzó
módón számon azt, aminek ha végiggondolására van is ember, de kinyomtatására nincs papír Magyarországon.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Az ördög feltámadása 557
Mikhail Bulgakov: The Heart of a Dog; Collins and Harvill, London
1968, 128 lap.
The Master and Margarita; Collins and Harvill, London 1967, 445 lap.
Abram Tere – Andrej Szinyavszkij, miután súlyosan elmarasztaló ítéletet
mondott a szovjet irodalomról, a szocialista realizmusról szóló esszéje
befejező részében a következőket írta: „Ebben a pillanatban én egy olyan
művészetben reménykedem ... amelyben a groteszk kerül a mindennapi
élet leírása helyére. Ez a művészet felel meg leginkább korunk szellemének. E. T. A. Hoffman és Dosztojevszkij, Goya és Chagall és (a mindenkinél szocialista realistább!) Majakovszkij... fantasztikus ábrázolásmódja
tanítson meg arra, hogyan mondjunk igazat az abszurd elem és a fantasztikum segítségével.” Szinyavszkij, amikor ezeket a nyomtatásban először
1959-ben megjelenő sorokat leírta, még aligha ismerte a kéziratban lappangó Bulgakov-műveket. Nem tudhatta, hogy a kincstári
„szocrealizmus” meghaladásának ezt a merész programját – amelyet ő a
„Fantasztikus történetek”-ben próbált megvalósítani – egy nemzedékkel
korábban már elképzelte és művekben tette érvényessé egy különös orosz
író: Mikhail Afanaszevics Bulgakov. Sokáig csak színpadi szerzőként
ismerték, s írói hagyatékát csak a hatvanas évek elején kezdték felmérni, s
részben kiadni – Moszkvában. Ez a hagyaték rendkívül gazdag, van miből
válogatnia a lektori bizottságnak. Bizonyára sok kézirat továbbra is kiadatlan marad, de amit eddig ismerünk, már az is elég, hogy ezt a kitűnő,
helyenként zseniális írót Zamjatyin, Bábel és Zoscsenkó mellett a modern
orosz irodalom legjelentősebb alakjai között tartsuk számon.
Bulgakov 1891-ben született. Orvosnak készült, doktori diplomát szerzett a kievi egyetemen, de 1920 táján felhagyott praxisával és az irodalomnak „szentelte” magát. (Vonakodtam leírni ezt a kifejezést, hiszen a
Bulgakov-mű tele van ördöggel, még az első novelláskötet címe is
Diavoliáda; hogy hangzik viszont az, hogy valaki az irodalomnak „átkozta” magát?) Moszkvába költözött, s első jelentős sikerét a „Fehérgárda”
című regényével aratta, amelyet később „Turbinák napjai” címmel dramatizáltak, s játszottak, megintcsak nagy közönségsikerrel. A Moszkvai
Nagy Színház segédrendezője és tanácsadója lett, együtt dolgozott
557

Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 1. számában.
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Sztanyiszlavszkijjal és Myemirovics-Dancsenkóval. A harmincas évek
súlyos megpróbáltatásokat okoztak Bulgakovnak; a szocialista realizmus
offenzívája darabjai letiltását vonta magával, újabb írásait visszautasították. Végső elkeseredésében már az emigrálás gondolatával foglalkozott,
de nem követhette Zamjatyint, akit Sztálin kiengedett Nyugatra: a pártvezérrel folytatott telefonbeszélgetése mégis enyhített valamit szorongatott
helyzetén, mert a „Turbinák napjai”-ra kimondott tilalmat feloldották.
Bulgakov hosszú betegség után 1940-ben halt meg.
Két újabban külföldön megjelent regénye közül az első, a „Kutyaszív”
(1925) mindmáig várja a szovjet kiadást. Lehet, hogy a Bulgakov írói
hagyatékát vizsgáló bizottság nem értett egyet a mű „eszmei tartalmával”? Nem tudjuk; de a rövid, magvas regény egy kéziratos példánya kijutott Nyugatra, s itt látott napvilágot – körülbelül egyidőben – az orosz és
az angol nyelvű kiadás. A „Kutyaszív”-et is, a másik Bulgakov-regényt is
Michael Glenny fordította angolra, remekül. Nem is fizet rá a kiadó – az
orosz könyvek piaca hallatlanul megnőtt az angol nyelvterületen a Doktor
Zsivágó világsikere óta.
A „Kutyaszív” főhőse Preobrazsenszkij professzor, a nemzetközi megbecsülésnek örvendő moszkvai sebész, aki – nomen est ómen – főleg mirigyátültetésekkel foglalkozik. Fénykorát éli a NEP-korszak, s így természetes, hogy a professzor fiatalítási műtétéi nemcsak hírnevet, de busás
jövedelmet és kitűnő összeköttetéseket is szereznek neki.
Preobrazsenszkij nem állhatja a proletariátust és az okvetetlenkedő komisszárokat, de amíg dolgozni hagyják, nem avatkozik politikai ügyekbe.
Ezúttal olyan műtétbe fog, amely példa nélkül áll az orvostudomány történetében – egy halott ember nyálkakiválasztó mirigyét és heréit átülteti
egy élő kutya testébe. Kísérlete rendkívüli, de előre nem látott sikerrel jár:
a kutya fokozatosan emberi formát ölt, emberré korcsosul. Ennek következtében, mihelyt felocsúdott a kísérlet kiváltotta sokkból, a professzor és
asszisztensének élete egyre súlyosbodó lidércnyomássá változik; az EbEmberben napról-napra zsugorodnak a rokonszenves kutyatulajdonságok, s helyüket a halott lumpenproletártól átöröklött gyalázatosán emberi jellemvonások töltik ki. Végül Preobrazsenszkij kénytelen
radikális módon véget vetni a testi-lelki nyugalmát veszélyeztető garázda
Eb-Ember, Poligráf Poligráfovics karrierjének – visszaoperálja a megfelelő mirigyet eredeti helyére, s a regény végén a visszakutyult kísérleti
alanyt újfent megelégedetten látjuk viszont, a jólfűtött professzori lakás
szőnyegén bóbiskol, mintha mi sem történt volna.
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A „Kutyaszív-ben Bulgakov megcsillogtatja írásművészetének minden
erényét. Ezek között is előkelő helyre sorolnám humorát, amely rendkívül
széles skálán mozog – a mefisztói szellemességtől a bohózati
asztalcsapkodtató röhögtetésig megtalálni benne szinte minden árnyalatot.
A bulgakovi stílus alapállása ironikus –, a zseniális sebészprofesszor, aki
az ellopott sárcipők példáján világítja meg a proletárhatalom (az ő osztályszempontjából tapasztalt) lényegét, hogy tudniillik a forradalom óta
nem minden közös, de minden ellopható, a maga módján éppoly mulatságos, karikirozott jelenség, mint az ifjú és zöldfülű házmegbízott, a hatalmával kakaskodó Svonder, vagy maga Poligráf Poligráfovics, a kutyából
lett öntudatos proletár. Nem hiszem, hogy a kóbor kutyák lelke érthető
lenne az emberi faj számára, de ha mégis, Bulgakov könyve első két fejezetében nagyon közel került a kutyalélek megértéséhez és kifejezéséhez.
Az Eb már szűkölő négylábú korában tud egy kicsit olvasni, legalább a
csemegeüzletek kezdőbetűit felismeri (a szag-kódból átfordítva), s mikor
a rendkívüli operáció után elkezd beszélni, elsősorban azok a szavak jutnak az eszébe, amelyeket leggyakrabban hallott az utcán; olyanok, mint
„piszok csibész”, „ital”, „taxi”, „ne lökdössön”, „burzsuj”, sőt komplikáltabbak: „én majd megmutatom magának”. Emellett minden orosz káromkodást betéve tud; iszik, mint egy kefekötő és teleköpködi napraforgómaggal a professzor lakását. Másszóval a kutyából szovjet dolgozó lesz,
annak rendje-módja szerint, személyazonossági igazolvánnyal, mígnem
belebukik a gazdája es demiurgosza ellen vívott „osztályharcba”, s elkerülhetetlenné válik a második számú operáció.
Erre a szellemes, gördülékeny kis regényre az is jellemző, hogy az
alapötlet fantasztikuma ellenére sem „rugaszkodik el a valóságtól”. Bulgakov nagy műgonddal és részletnaturalizmussal ábrázolja a professzort
és környezetét, teszi hihetővé a „Kutyaszív” alapkoncepcióját, amely manapság (a vese, szív és más szervi átültetések korában) csupán a műtét
fiziológiai következményeit illetően tekinthető fantasztikusnak. Ugyanakkor Bulgakov paródiát is írt: az evolúciós elmélet, a biológiai és történelmi fejlődéstan paródiáját. Ha ugyanis egy alacsonyabbrendű lénybe
emberi szerveket operálunk, lehet, hogy hominid lesz belőle, de
semmiesetre sem homo sapiens. Ugyanígy, ha egy elmaradott országba
modern eszméket ültetünk át... Ezzel kapcsolatban érdemes idézni
Preobrazsenszkij professzor kifakadását: „Lehetetlen a villamossíneket
tisztán tartani és ugyanakkor a spanyol koldusok sorsát is megoldani!
Senkisem képes erre, doktorom – legkevésbé olyan emberek, akik kétszáz
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évvel maradtak el Európa többi része mögött, s akik még a sliccüket sem
tudják rendesen begombolni!"
Bulgakov a huszas évek derekán még csak jó író volt, 1938-ban már
nagy író. Közben tíz éven át írja és halála előtt két évvel fejezi be azt a
regényét, amelynek egy irodalmi folyóiratban való első (bár megcenzúrázott) közlése olyan széleskörű érdeklődést keltett, hogy Moszkvában és
Leningrádban felolvasóesteket kellett belőle rendezni. Ez a regény, „A
Mester és Margit”, nemcsak Bulgakov tehetségének antirealista, vagyis
fantasztikus-színpadi irányát, hanem az író metafizikai érdeklődését is
jelzi. Az író apja a kievi teológiai akadémián tanított, s a fiatal Bulgakovot valószínűleg élénken foglalkoztatták a teológia alapvető kérdései,
mint például a jó és a rossz viszonya, vagy a szabadakarat problémája.
Bulgakov világszemléletének mélyreható elemzésére itt nem vállalkozhatunk, de két regényéből világosan kitetszik, milyen szélirányba feszült ki
képzeletének vitorlája. A polgárháború éveiben teológiai érdeklődése
demonológiai irányba fordult, míg tudományos érdeklődése a praktikustól
eltolódott az utópisztikus felé.
Bulgakovhoz közelebb állt a mágikus világkép, mint a tudományos. Az
irodalom, főként a színház jobban érdekelték, mint az orvostudomány, de
az írásban is az alkotó mozzanatok érdekelték, a szómágia. A mágikus
elem már a „Kutyaszív”-ben jelen van – Preobrazsenszkij, az „őszhajú
varázsló” egyedülálló kísérlete sajátos homunculust hoz világra. „A Mester és Margit” Bulgakovja egy még ennél is rendkívülibb kísérlettel ejt
ámulatba: a Sátán személyes megjelenésével Moszkvában.
A Sátánról köztudomású, hogy beszél oroszul, bár külföldi – enyhén
németes – akcentussal. Viszont transzcendentális lények nincsenek; tehát
amikor az ördög magát a fekete mágia professzorának kiadva, különböző
démonok kíséretében megjelenik Moszkvában (a démonok közül a legfigyelemreméltóbb Behemót, az óriás fekete macska, aki két lábon jár, parafint iszik és szivarozik) a felvilágosult szovjet polgárok eleinte nem
hajlandók elhinni létezését. Sor kerül azonban Moszkva egyik varietészínpadán a fekete mágia nyilvános demonstrációjára, ami lázbahozza és
megőrjíti fél Moszkvát. (A Sátán, civil nevén Woland professzor, a többi
közt pénzt szór szét a hallgatóság soraiban, ezzel leírhatatlan tumultust
keltve.) Nem sokkal később Woland és kísérete elhagyja a felbolygatott
fővárost, ahol az egyszerűbb polgárok buzgó keresztvetések közepette
„gonosz szellemek” mesterkedéseiről suttognak, míg a „művelt emberek”
a rendőrség álláspontját fogadják el: a hipnotizőrök és hasbeszélők hihetetlenül leleményes és ravasz bandája követett el bűntetteket. Az igazsá1750

got csak egyetlen ember tudja: Margit, de ő a Mesterrel együtt már nincs
az élők sorában.
Az ördög látogatásáról szóló helyszíni beszámoló azonban nem meríti
ki a regény tartalmát. „A Mester és Margit” cselekménye három szinten
mozog. Az első a külső történések és reakciók „pikareszk” szintje, a második ezen belül, illetve e fölött, a Mester és Margit szerelmének, s a Sátán titkos tevékenységének története („ezoterikus” szint), s végül a harmadik, Jézus keresztrefeszítésének a története a Mester interpretációjában
– voltaképpen „regény a regényben”. Ez az apokrif-evangéliumi fonal
részben a Mester személyén keresztül, részben hangulatilag kapcsolódik a
regény főmotívumához, ami az igaz művész küzdelme és szenvedése. A
Mesterrel (igazi nevét sohasem tudjuk meg) először csak a tizenharmadik
fejezetben találkozunk, de a sorsa középpontjában álló művet, a Jézusról
és Júdásról, de elsősorban Poncius Pilátusról szóló regényt, a „külső”
cselekménnyel párhuzamosan olvashatjuk – az első fejezetet éppen
Woland professzor meséli el a két szovjet irodalmárnak. A Mester megjelenésekor tehát már ismerjük Pilátus történetét, ezt a szovjet valóságtól
látszólag távol álló hellenisztikusán stilizált jeruzsálemi történetet, de
megírásának drámai következményeiről csupán írója elbeszéléséből értesülünk. A Mester és Margit szerelme és a Pilátus-regény sorsa összefügg
egymással; ahogy a lektorálásra benyújtott, még publikálatlan kézirat
ellen intézett hivatalos támadások – burkolt feljelentések – nyomán szorul
a félelem gyűrűje a Mester körül, úgy válik a Mester és Margit szerelme
mind menekülőbbé, kétségbeesettebbé. Végül a Mester egy percnyi őrület
paroxizmusában elégeti a regény kéziratát és öngyilkosság helyett egy
elmegyógyintézetben keres menedéket. Margittal ezek után csak a csoda,
vagy – a fekete mágia egyesítheti újra. Ha Margit vállalkozik arra, hogy a
„háziasszony” szerepét játssza a Sátán esedékes bálján, a Walpurgis-éjen,
ezt azért teszi, hogy megszabadítsa a Mestert és varázslat segítségével
visszaszerezhesse az elégetett kéziratot.
„A Mester és Margit” bonyolult, fordulatos, bámulatosan gazdag regény. Az egyes szintek váltogatása forgószínpadhoz hasonló effektusokat
eredményez; Bulgakov tehetsége azonban szárnyalásával még a legleleményesebb Faust-előadások rendezőit is megszégyeníti. A fantasztikum
behatol a szovjet hétköznap nyúlós, szürke masszájába és ott Woland professzor segítségével anyagi erővé válik. Tegyük hozzá: azért a szovjet
polgárok is megteszik a magukét. A Sátánnak nem kell mindig trükköket
alkalmaznia, hogy valakit eltegyen az útból – egy jól időzített feljelentés
megteszi. Woland elsöprő sikerű tömeghipnózisa a Varieté színpadán
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mintha szintén összefüggne a fogyasztási cikkeknek a Szovjetunió történetében már-már krónikus hiányával. Ugyanakkor az „ezoterikus” szint
néhány olyan eseménye, mint a boszorkányszombat, illetve a Sátán balja,
csak a filmtechnika eszközeivel lenne visszaadható; itt már az empirikus
valóságnak teljesen alárendelt a szerepe, maga a fantasztikum nyer valóságértéket. (Például a seprőnyélen lovagló Margit bosszúból szétzúzza a
Mestert üldöző kritikusok lakását.) A valóság és a fantasztikum, a tragikum és a groteszk egybejátszatása különleges ízt ad a regénynek; bár a
Sátán és démon kísérete vonzónak éppen nem nevezhető, a kellemesen
borzongó olvasó cseppet sem bánja, hogy mindent a feje tetejére állítanak, mert gonoszságuk legalább nagyvonalú, s nem szemforgatóan kicsinyes, mint a megkárosítottak többségéé. A könyv lényeges eleme az a
költői igazságszolgáltatás, amire nemcsak a Mesternek és Margitnak, hanem, mint ezt életrajzából tudjuk, magának Bulgakovnak is nagy szüksége lett volna.
Moszkvába látogat a Sátán – és mekkora felfordulás marad utána! Leég az írószövetség klubja és egy elegáns csemegeüzlet, tucatjával tartóztatják le az embereket valutarejtegetésért (bár a Sátán dollárjai másnapra
elolvadnak, vagy kisegérré változnak), szállítják őket elmegyógyintézetbe. Racionális érvekkel senkisem tudja megmagyarázni, mi is történt.
Meglehet, Woland professzor alakjában Bulgakov nemcsak a középkori
demonologia kénkőszagú ördögét, hanem azt a tömegőrületet is megjelenítette, amely 1934 után öntötte el a „világ leghaladóbb országát”. Ez
ellen a Mester, aki Pilátusról írt regényt, nem tesz, az adott helyzetben
nem is tehet semmit. Csak a saját sorsáért felelős, s „démonjához” mindvégig hű marad. Másrészt a bibliai történet, az apokrif példázat magáért
beszél: Jézus történelmi alak, valóban élt és mártírhalált halt, mert ellenségei nem tűrték el, hogy az „igazságos birodalom”-ról prédikáljon, ahol
nem lesz többé szükség erőszakra. A Názáreti hitt egy országban – Isten
országában? –, amely minden földi államnál tökéletesebb. Feltámadott-e,
vagy sem harmadnapon? – a „belső” regény erre nem ad választ, csak azt
tudjuk meg belőle, hogy Máté, a lévita, és más tanítványok hiszik, a Megfeszített szent ember volt, s igazságtalanul öletett meg. S egy pillanatra
bepillanthatunk a pergamen-tekercsbe, amelyre Máté Jézus tanításait jegyezte; itt áll egy mondat, a Pilátusra kimondott ítélet: „a legnagyobb bűn
a gyávaság”.
Ez a mondat egyben a bulgakovi életmű konklúziója. Ez az író nem alkudott meg az őt körülvevő kicsinyes, gyűlölködésre és szüntelen megalkuvásra kényszerítő világgal. A pilátuskodást megvetette, de nem volt
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annyira hős, vagy annyira keresztény, hogy szembeszálljon a Gonosz
megjelenési formái közül a legnagyobbal – a korlátlan hatalommal. De
feltámasztotta az ördögöt, hogy a maga módján az tanúskodjék Jézus mellett. „A Mester és Margit” az író győzelme a hazugság, a valótlanságra
kényszerített valóság fölött.
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ARATÓ LÁSZLÓ
Derű és egyszerűség 558
Ladislaus Boros: Irt dér Versuchung, Walter-Verlag, Olten 1967.
„Szép szavak hallgatásban születnek. A csend nemcsak nem-beszélés,
hanem valami ősi és kezdettől való dolog. A meditáló ember felhagy a
múltra való emlékezéssel és a jövőt illető aggodalmával. A jelenben él.
Érzéseiben elcsitul a tomboló zaj, felemelkedik önmagához. A világ kevert zsúfoltságából önmagát menti egy csendes birodalomba. Ott ismeri
meg a dolgokat valóságukban; derűsnek, egyszerűnek, tisztának.”
Ily jótékony, üdítő, izgalmaktól mentes áramlással úszik az olvasó Boros könyveivel az elmélkedés nyugalmas vizeire. Választékos, néha költői
magasságokba emelkedő írásmód, áttetsző logikájú szerkezet, közvetlenség és ezenkívül a tudományosság igényeinek állandó szem előtt tartása
jellemzi a fiatal és sikeres írót.
Boros László a modern keresztény filozófia és teológia eredményeit
tárja elénk sajátos hangú műveiben. Mindemellett könyvei nem összegező
„helyzetjelentések” a zsinat utáni katolicizmus pillanatnyi álláspontjáról,
és tankönyveknek, vagy „receptgyűjteményekének sem nevezhetők. Az
író elgondolkoztatni akar az emberi tökéletesedés lehetőségeiről, a létről
és az elmulásról. A Darwin, Freud, Lorenz tételeivel ágáló konzervatív
állásponttal nem száll vitába. Nem magasztalja az újat, nem hevül, nem
lelkesít, vagy lelkesedik, amikor megállapítja: „Az ember nem választotta
konkrét megjelenését, ezt minden előnyével és hátrányával szüleitől, családja közösségétől, a kulturális környezetből, az emberiség fejlődéséből,
sőt azon túl, az ember keletkezését megelőző formákból nyerte. Születése
egy szociális összetartozás szövevényébe lökte, amely megszabta legtöbb
gondolatát, érzelmét, értékelését és reakcióját. Mindez összetorlódott egy
cselekvésmechanizmussá.”
Teilhard de Chardin, Kari Barth, vagy Kari Rahner karizmájának melegségét érezzük, amikor ezt olvassuk: „Minden önzetlen emberi kereszténynek kell neveznünk, még akkor is, ha semmit sem tud határozottan
Krisztusról... A fontos, az egyedül döntő, hogy az életét mindvégig, talán
minden álmának megroppanásáig szeretettel feláldozni képes ... Mindenütt ... ahol egy ember szíve becsületével az igazra és jóra törekszik, önmagát egy nagyobb dolognak adván, szolgálatát egy embertársának fel558
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ajánlja vagy egy „ügynek” teljesen elkötelezi magát, ott mindenütt bekövetkezik az üdvösség. Ott mindenütt jelen van az egyház, talán még inkább, mint gondolni merjük, talán keresztényibb életként, mint sejtjük,
vagy beismerni hajlandók vagyunk.”
„A kísértésben” című könyve 1967 ősze óta immár második kiadásában is csaknem elfogyott. (Ebből valók a fenti idézetek.) Ez a mű minden
bizonnyal a katolikus olvasónak íródott. Érdemes ezért megjegyezni,
hogy Boros könyvei egyházi jóváhagyással látnak napvilágot. Az eddig
hét kiadást megért „Mysterium Mortis” és az ötödik kiadásban megjelent
„A jelenlévő Isten” („Der anwesende Gott”, mindkettő Walter-VerIag,
Olten) a nemhívőknek készült. A lényeges különbség, hogy míg az első
esetben az író szerény és halk modorában az új reformáció hirdetője, az
utóbbi esetben a természettudomány és a racionális gondolkozáshoz szokott olvasó felé fordul.
Boros László negyvenegy éves, Újpesten született. Ott járt iskolába.
Középiskolai tanulmányait a Könyves Kálmán gimnáziumban kezdte. A
neves iskolából, ahol egykor Babits tanított, egy diákcsíny következményeként csapták ki. Apja kívánságára, aki virágzó szerszámkészítő üzemet alapított, a jezsuiták gimnáziumában tanult tovább. 1944-ben besorozták. A fronton sebesültszállítóként teljesített szolgálatot. Budapest ostrománál fogságba esett. A háború végeztével a kommunista hatalomátvételig a szegedi egyetemen tanult filozófiát. Ausztriába egy külföldre mentett csapat kispappal került. Tanulmányait Innsbruckban, majd később a
Turin melletti Chieriben végezte. Doktori disszertációját a müncheni
egyetem fogadta el 1954-ben. Teológiai tanulmányait Louvainben kezdte,
később Franciaországban és Angliában folytatta. 1957-ben lett a Jézustársaság tagja, Teilhard de Chardinhez személyes jóbarátság fűzte. Ez a körülmény játszott szerepet abban, hogy Teilhard kéziratainak és levelezésének sajtó alá rendezésével megbízták. 1959 óta a Zürichben megjelenő
„Orientierung” munkatársa, jelenleg főszerkesztője, 1963 óta pedig az
innsbrucki egyetem hittudományi tanára. Egyházi körökben igen nagy
tekintélynek örvend. A katolikus egyház megváltoztatta álláspontját a
halottégetést illetően: ennek teológiai indoklása Boros Lászlótól származik. Több zsinati munkaközösség tagja. Pápai tanácsossá való kinevezésétől kérésére állt el a Vatikán.
Előbb említett művein kívül két könyve jelent meg több kiadásban a
Matthias-Grünewald-Verlag-nál („Erlöste Dasein” és „lm Menschen Gott
begegnen”), valamint a Kyrios-Verlag (Meitingen-Freising) gondozásá-
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ban az „őszinteség és szeretet” („Wahrhaftigkeit und Liebe”), és az „Isten-Világ-Testvér” („Gott-Welt-Bruder”).
Bár Boros László megőrizte a magyar nyelvet, írói és tudományos
munkásságát németül folytatja. Rendkívüli elmélyülése a németben stílusának csodálatba ejtő szépséget és virtuóz lendületet adott.
Reméljük, hogy munkái előbb vagy utóbb magyarul is napvilágot látnak.
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ZSIGMOND ENDRE
Széchenyi életrajz németül 559
Denis Silagi: Der GröfSte Ungar – Gráf Stephan Széchenyi; Herold
Verlag, Wien-München 1967, 150 lap.
Antológiát, tudományos művet, történeti munkát többnyire a végén kezdek el olvasni: a tartalomjegyzéknél, a jegyzeteknél, a bibliográfiánál.
Denis Silagi – Szilágyi Dénes – könyvét is itt nyitottam fel: a legszomorúbb résznél. A gondosan összeállított könyvészeti jegyzetek elénk tárják
– amit ugyan eddig is tudtunk –, de ami, így, németül újraolvasva kétszeresen is leverő: Széchenyi irodalmi hagyatékának, életrajzának ügye máig
is rendezetlen. Levelezésének egyrésze még mindig kiadatlan, döblingi
irodalmi hagyatéka részben csak németül olvasható, és végül – ami a legfájóbb –, nincsen megbízható, átfogó vagy akárcsak elfogadható új Széchenyi-életrajzunk sem. „Klió, te készítsd legdicsőbb lapod!” – Készíthette, szegény! (Németh László kitűnő Széchenyi tanulmánya mégsem pótolhat egy életrajzi monográfiát, Friedreich István 1915-ben kiadott két
kötetes életrajzi munkája pedig részben meghaladott, részben befejezetlen
– több mint ötven éve pedig nem akadt magyar történetíró, aki vállalkozott volna a teljes Széchenyi életrajz megírására.)
Silagi könyve – természetesen – szintén nem definitiv, minden részletre kiterjedő életrajz, hanem (a fogalom nemes értelmében) népszerű, öszszefoglaló munka. A szerző három főrészben tárgyalja Széchenyi életét és
munkásságát: az indító fejezetek a „politikai inaséveket” és az országépítő
munka idejét egészen a forradalomig és Széchenyi összeomlásáig. A
könyv derekán a szerző egy vargabetűvel visszatér Széchenyi gyermekkorához és ifjúságához, és végül az öngyilkosság, a döblingi önkéntes fogság elboruló éveinek eseményeit az utolsó fejezetek boncolják. Ez a beosztás kiemeli Széchenyi életének valóban drámai alaprajzát, ahogy az
egyes fejezetek is jól áttekinthetően sommázzák a tárgyalt korszak legfontosabb eseményeit.
Denis Silaginak ez a harmadik magyartárgyú történeti munkája: előzőlég a Martinovics összeesküvésről, majd II. Lipót koráról írt értékes
könyvet. (Jakobiner in der Habsburger Monarchie, Herold Verlag, WienMünchen, illetve Ungarn und der Geheime Mitarbeiterkreis Kaiser Leo-
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pold II., Oldenburg Verlag, München. – Mindkét könyv eredeti könyvtári
és irattári kutatásokon alapul.)
A Széchenyi iránt érdeklődő német olvasónak vagy történetírónak eddig még mindig csak a Széchenyi-kortársak: Kecskeméthy Aurél, Fáik
Miksa vagy Kertbeny Károly írásai, emlékezései álltak rendelkezésére –
ez a körülmény önmagában is kiemeli, milyen jelentős esemény egy nyugati nyelven írt Széchenyi-életrajz megjelenése. (A könyvet bizonyára
nemcsak német történetírók fogják használni – például e sorok írója is a
Times Literary Supplement recenziójából értesült megjelenéséről.) A jól
összeválogatott illusztrációk; arcképek és dokumentumok fényképmásolatai, emelik az egyébként is szép kiállítású kötet értékét.
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BECZNER TAMÁS
A hetvenéves Kodolányi 560
Kodolányi János március 13-án volt hetven éves
Könyvtárnyit írt és könyvtárnyit írtak össze róla. Amióta íróvá lett, a legsajátosabb magyar és kelet-európai írósorsot választotta: az elkötelezett
író sorsát. Vérmérséklete szerint mindig a magyar szellemi élet főáramában élt, s ha egy időre nem találjuk ott, akkor csak azért, mert erőszakkal
kiszorították. Igazságtalanságokat szenvedett el s igazságtalanságokat
követett el. Egyetlen szenvedélye volt, hatalmasabb talán az írásnál: bebizonyítani igazát. Gyenge fizikummal és rendkívüli lelkierővel áldotta és
verte meg őt a sors. Kodolányi János, hetven éves születésnapján olyan
alkotó életre tekinthetett vissza, amelyben a tévedések is szellemi bátorságról, s a vargabetűk is vállalkozókedvről tanúskodnak.
Ez az elkötelezett író így fogalmazta meg küldetését: „Ha születésem
előtt magához citált volna az Isten, s megkérdezte volna, milyen életet
választok, ezt feleltem volna: engedd, hogy egy kis nép írója legyek, engedd, hogy minden erőmmel egy kis nép megmaradásáért dolgozzam,
engedd, hogy az ék’, nagyságát a kicsinyekben keressem és lássam, engedd, hogy nagy kezed alkotását a látszólag gyenge fűszálban csodáljam.
Azt mondtam volna neki: hősi életet akarok, mert másfajta megalázó volna, engedd hát, hogy ne legyek óriás tölgy egy végtelen őserdőben, amelyen nyomtalanul zúg végig a vihar, hanem legyek inkább cserje a homokban, amelynek minden erejét meg kell feszítenie, hogy tövestül ki ne
szaggassa az orkán.”
E sorokat 1940-ben, írói sikerei tetőpontján írta, amikor már egy ország figyelt szavára. Súlyos küszködések után volt ekkor. A magyar úri
középosztályt elhagyó fiatalember a legnagyobb nyomorból küzdötte fel
magát, és még súlyos küzdelmek, viharok álltak előtte, amelyek során
többek között egy évtizedre el kellett hallgatnia. Mindenből bőségesen
kijutott neki, amit az egymást váltó történelmi korszakok ennek a kis
népnek tartogattak. A politikai elkötelezettségű író, aki fiatalon, a húszasharmincas években az illegális kommunista mozgalom tagja volt, majd a
harmincas-negyvenes években a népi írók legnevesebbjei közé tartozott, a
politikai elkötelezettséggel együtt azt is vállalta, hogy irodalmi életművének megítélésébe a mai napig belejátszanak irodalmon kívüli, politikai
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szempontok is. Tegyük hozzá, hogy azok a politikai motívumok, amelyek
Kodolányi életének egy szakaszára árnyékot vetnek s amelyek keserű
hányattatások és rosszindulatú félremagyarázások okozói, nem annyira az
író könyveiben, szépirodalmi munkásságában találhatók. Szorosan vett
szépirodalmi munkásságában egyetlen egy könyv adódott, melyből utólagosan, pár évvel ezelőtti megjelenése alkalmából néhány nacionalista,
vagy az író kifejezése szerint: néhány antihumánus részletet kellett kihúznia. A háború alatt megjelent önéletrajzi kötetéről, a Süllyedő világról van
szó. Inkább publicisztikai munkássága az, amely később szellemi tehertételként jelentkezett. Kodolányi ilyen értelmű problematikus munkásságának tárgyilagos megvitatására azonban – sajnos – nem került sor. Az 1948
utáni irodalompolitika agyonhallgatta őt, egészen 1956-ig. S amikor Kodolányi vélt vagy valóságos tévedéseit adminisztratív igazságtalanságokkal torolták meg, nemcsak hogy nem nyújtottak pszichológiailag módot
az alkotónak az önvizsgálatra, hanem Kodolányi vitathatatlan alkotásait, a
magyar irodalom kiemelkedő értékeit is kizárták, kizárni próbálták az
irodalom vérkeringéséből.
Kodolányi művei 1957 óta újra megjelennek. Nem is elvétve. 1956 és
1963 között például tíz Kodolányi könyv került az olvasók kezébe. Új
darabját, a Vízválasztó című regényéből készült Békák tavát is játszották.
Ám szinte egyetlen kritika sem mulasztotta el egy-egy műve alkalmából
az egész Kodolányi értékelését, szigorúan szemére hányva az írónak egy
immár majdnem harminc év előtti korszakát s minden egyes esetben teljesen őrá hárítva hallgatásának keserű évtizedéért a felelősséget. Még a
Békák tava 1960-as bemutatója alkalmából is, amely darab pedig tizenkilences témája miatt a legmelegebb fogadtatásban részesült, ilyen ellentmondást nem tűrő kritika-bevezetések születtek:
„Kodolányi háttérbe szorulásának a felszabadulás, pontosabban 1947
után maga az író volt az oka, aki a felszabadulás előtt írt számos művével
a politikai jobboldalt támogatta, s 1945 utáni írásaiban is a demokratikus
átalakulás következetes programja ellen emelte fel szavát. Ezt félreérthetetlenül le kell szögeznünk, már csak azért is, mert az utóbbi években
akadtak olyan kommentátorai Kodolányi hallgatásának, akik az író háttérbe szorulását a népi demokratikus rendszer számlájára akarják írni.”
E sorokat Pándi Pál, a hangadó irodalmi kritikusok egyike, írta Kodolányiról. S ebből kiderül, hogy a hivatalos irodalompolitika a mai napig
nem, vagy csak alig hajlandó elismerni a maradandó Kodolányi művek
ellen elkövetett értetlenségét, türelmetlenségét, merevségét: azt, hogy a
Földindulás című darabot, amely a negyvenes években az egész országot
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megmozgatta, majdnem az ismeretlenségből halászta elő egy 1957-es
felújítás, s hogy a nagy történelmi regények, a Juliánus barát, a Vas fiai
egy egész irodalmi korszakon át ismeretlenek maradtak egy új olvasóréteg előtt. A szenvedélyes tetemrehívás, amely Kodolányit ma is, minden
egyes új művével kapcsolatban éri, tárgyilagos analízis es tudományos
értékű, meggyőző felmérés helyett politikai frázisokkal próbálja igazolni
az irodalompolitika igazát. Igaz, Kodolányinak az irodalmi élethez, a társadalomhoz, kortársaihoz való viszonya szenvedélyes és szélsőséges volt,
s érthető, ha szenvedélyeket ébresztett. Ám ez a kor, a háború előtti két
évtizedről van szó, lassan irodalomtörténetté válik. Itt volna az ideje Kodolányival kapcsolatban a tárgyilagos hangú tanulmányok megjelenésének. Olyan kitételek helyett, hogy „1945 utáni írásaiban is a demokratikus
átalakulás következetes programja ellen emelte fel szavát” – dokumentumokon, idézeteken keresztül, az irodalmi élet nyilvánossága előtt kellene
megvizsgálni, miben volt igaza az írónak és miben nem. Mint köztudomású, az a bizonyos következetes program az 1945 utáni demokratikus
átalakítást illetően végül is nem mindenben bizonyult demokratikusnak. S
amíg az ilyen ködös politikai frázisoknál marad Kodolányival szemben a
kritika, addig alig-alig különbözik magatartása attól a korszakétól, amikor
hallgattak az íróról.
1958-ban, a két nagy Kodolányi regény: Az égő csipkebokor és az Új
ég új föld megjelenése után, mindkettő a prehisztórikus időkbe nyúlik
vissza, a kritika e történelmi regényeket a jelentől való elfordulásnak tekintette. Egy kritikus Kodolányi pályáját a ködös misztikumba való beletorkollásnak látta s három korszakot különböztetett meg pályáján. „Az
első, amikor a népről írt a népnek. A második, amikor a népről írt nem a
népnek, s a harmadik, amikor nem a népről nem a népnek. Ebbe a képletbe lehet belesűríteni Kodolányi eddigi pályáját, amely az erőteljes realizmus jegyében indult és a misztikus idealizmusba tévedt.” A kritikusi felelőtlenség, amely aforizmaszerű, szellemesnek látszó képletekbe akarja
beleszorítani egy képletbe bele nem szorítható, szélsőséges egyéniség
életművét, nemcsak ilyesmiben nyilvánul meg. Ugyanez a kritikus, e történelmi regényekkel szemben azt követelte Kodolányitól, hogy térjen
vissza illetve folytassa életműművének „ormánsági” vonalát, a parasztság
életének ábrázolását. A követelmény meglepő, egy hetvenéves alkotó elé
olyan tematikai igényt állítani, amely ifjúkorának kiindulópontja volt, de
amelyen az író időben és térben túllépett, noha soha meg nem tagadott. Ez
nemcsak a művészi fejlődés iránti teljes érzéketlenség, vakság, hanem az
emberi lélek iránti megértés teljes hiánya. „Még van rá mód, hogy vissza1761

találjon egykori önmagához” – írja szinte fenyegetően az említett kritikus.
Kérdés, a fejlődésnek, a változásnak ez a teljes tagadása, nem nagyobb
idealizmus-e Kodolányi úgynevezett miszticizmusánál?
A hetvenéves író életművének felmérése nem egyszerű feladat. Kodolányi fáradhatatlan nyugtalansága és szenvedélyes szubjektivitása teszi
többek között nehézzé ezt a kritikusi leckét. De egyszer végre tudományos igénnyel neki kell látni. 561 És még aki egyáltalán nem tud egyetérteni az író világnézetével, az is megszívlelheti e munkával kapcsolatos
módszerbeli figyelmeztetését: „Életem dialektikus folyamat, tehát elejétől
végéig ellentétek között történik. Ahogy Thalész mondta: műveimet folyamatnak kell tekinteni és ellentétekben megnyilvánuló egységnek.”
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Talán a régóta esedékes, tárgyilagos felmérés megindulásának jele Bata Imrének az
Új Írás 1968 decemberi számában, valamint Tüskés Tibornak a Kortárs 1969 januári
számában közzétett, hosszabb Kodolányi-tanulmánya. Bata Imre figyelemre méltó írásának konklúziója. „... ő is a pusztában vándorlók közül való, aki megláthatja az ígéret
Földjét. ( . . . ) Magunkat becsüljük hát, ha életművéről lefújjuk a sivatag porát. Ha nem
tennénk is, lefújja majd az idő szele.” Tüskés Tibor hasonló gondolatmenetű tanulmányát szinte azonos szavakkal zárja: „Kritikánk méltó feladata volna az életmű nagy példányszámban megjelenő, új kiadású alkotásainak szembesítése mai ítéletünkkel. Értékük
elismerése – önmagunk megbecsülését növelné” – B. T.
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ZSIGMOND ENDRE
Razglednicák 562
Miklós Radnóti: Ansichtskarten – Cedichte, Nachdichtung und Nachwort
von Franz Fühmann; Verlag Volk und Welt, Berlin 1.967, 104 lap.
1909. május 5-én, Budapesten a Kádár utca 8 szám alatti szomorúan szürke bérkaszárnyában született. Hihetetlen. Igen, szinte hihetetlen, hogy az,
akit immár majdnem negyedszázada klasszikus költőink sorában tartunk
számon, még csak most lenne hatvan éves; hogy itt lehetne közöttünk,
hogy kortársai, Illyés Gyula, Weöres Sándor mellett, ő legyen élő költészetünk harmadik tetrarchája, „harmados fejedelme”. Petőfi huszonhat
éves korában esett el Segesvárnál, József Attila harminckét évesen vetette
magát a tehervonat gyilkos kerekei alá Balatonszárszón, Radnóti Miklóst
1944 november első napjaiban gyilkolták meg Győr közelében, huszonkét
társával együtt. Milyen iszonyú kommentár: a három költő közül még
mindig ő érte meg a legmagasabb kort: – harmincöt évet!
Halála máig fennhangon kiáltó vád a nácizmus embertelensége, a faji
megkülönböztetésre épülő hajsza ellen, és egyben költészetének záróköve
és utolsó, legjelentősebb korszakának legfőbb ihletője is. Pusztulása természetes halál volt, a legtermészetesebb; abban az értelemben, ahogy ő
írta – máig kiadatlan naplójában – József Attiláról:
„Versei külön akusztikát kaptak a halállal. A mű, amit a költő haláláig
alkot, halálával hirtelen egész lesz s a kompozíció, melyet életében szinte
testével takart, teste sírbahulltával válik láthatóvá; fényleni és nőni kezd...
A tiszta és mindig világosságot áhítozó lelken törvényszerűen teljesedett
be a sors . . . Ilyen természetes halált csak egy költő halt még a magyar
irodalomban: Petőfi Sándor.” (Kiemelés Radnóti kézírásos feljegyzéseiben – Zs. E.)
Ez a természetes halál áll Radnóti költészetének tengelyében és helyesen járt el Franz Fühmann, mikor Radnóti fordításainak kötetében ezeket
a verseket állította előtérbe. A keletnémet költő, aki – úgy hallom – jelenleg Füst Milán verseinek átültetésén dolgozik, már Ady fordításaival is
bebizonyította, hogy költészetünk értő és felkészült külföldi tolmácsa. A
félszáz lefordított Radnóti költemény között ott vannak az Elégiák, az „A
la Recherche”, az „Erőltetett menet”, a „Razglednicák” ... A fordítások
hűséges nyelvi és formai tükörképei az eredetinek, azonban – úgy érzem
562

Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 2. számában.
1763

– a költői erő és szárnyalás (vagyis éppen a legfontosabb elem) kérdésében többnyire szürkébbeknek, és keresettebbeknek hatnak a magyar költő
sorainál. Talán egy új kiadás – esetleg a tervezett németnyelvű Magyar
költői antológiában – alkalmat ad majd a szerzőnek munkája továbbcsiszolására. Az egyébként elmélyült tanulmányokra valló utószó – a fordító
munkája –, néhány politikailag elfogult, dogmatikus részlete, sajnos, téves vonásokat is rajzóol a bemutatott költő arcképére.
Még e rövid ismertetésben is illik megemlékezni a vékony kötet rendkívül gondos és szép kiállításáról: az illusztrációkkal, billinguis oldalakkal és kézirat-hasonmásokkal gazdagított mű, a lipcsei könyvmesterek
kezemunkáját dicséri.
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ALBERT PÁL
Ezüstkor 563
Rónay László: Az Ezüstkor nemzedéke; Akadémiai Kiadó, Budapest
1967, 222 lap.
Örley István: A Flocsek bukása; Magvető, Budapest 1968, 412 lap.
I. TORZÓ AZ EZÜSTKORRÓL
Rónay Lászlónak – a jeles katolikus költő, Rónay György fiának – az
Irodalomtörténeti Füzetek sorozatában megjelent tanulmányát, Az Ezüstkor nemzedékét voltaképpen leplezetlen örömmel kellene kezünkbe vennünk, hiszen ritkán tárgyalt, sokszor megrágalmazott, sokáig hallgatásra
ítélt írócsoportra hívja fel a figyelmet. A nemzedék: az ún. „harmadik
Nyugat-nemzedék”, a nagyjából 1910 és 1020 között született, többségükben „urbánus” jellegű költők, prózaírók és esszéisták – Radnóti és Vas
István, Weöres Sándor és Jékely Zoltán, Hajnal Anna, Zelk Zoltán és Takáts Gyula, Rónay György, Thurzó Gábor és Birkás Endre, Bóka László
és Sőtér István, Ottlik Géza és Kolozsvári Grandpierre Emil, Mátrai László és Keszi Imre s talán még, kezdeti útitársként, Szabó Zoltán meg Ortutay Gyula – hol baráti rokonszenven. hol hasonló származáson vagy szellemi élményeken, hol pedig közös világnézeten és esztétikai célkitűzéseken alapuló laza és időleges (s nem egyszer osztályozó, bíráló vagy egyetemes elmarasztaló jelzővel csupán árnyékbokszolásra előhívott) csoportosulása a háborút megelőző évtizedben: az egyidejű pályakezdéstől az
egyre fojtogatóbb politikai légkörben mindössze két számot megélt folyóiratuk, az 1943 tavaszán induló Ezüstkor megalapításáig.
Az ifjú irodalomtörténész – s ezért csak hálásak lehetünk neki – nagy
lelkesedéssel is szorgalommal gyűjtötte össze az 1935-től 1945-ig terjedő
évtized irodalmi adatait: végigolvasta a tárgyalt szerzők munkáit, a nemzedéki antológiákat; átlapozta a fontosabb lapokat és folyóiratokat, a
Nyugatot, a Magyar Csillagot, a Választ, a Magyar Szemlét, a Kállay
Miklós szerkesztősége idején kritikai rovatát fölfrissítő Napkeletet, a
Diáriumot, a pécsi Janus Pannonius-társaság támogatta Sorsunkat meg a
csoport-öntudatot leginkább serkentő három fórumot, az Apollót, az 1935
elején induló Vigíliát és az antik eszményt élesztgető, a szigetgondolat
nemes utópiáját hirdető Argonautákat; tanulmányozta a második és a
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harmadik Nyugat-nemzedék vitáit, számba vette a különböző irodalmi
társaságokat, a Szegedi Fiataloktól és a Batsányi Társaságtól a már a negyedik nemzedéket képviselő „újholdasok” Új Auróra-Társaságáig; kiemelt a feledésből olyan neveket – Molnár Katáét, Soós Lászlóét, Gagyi
Lászlóét, az esszéírás nagy tehetségének ígérkező, de rövidéletű Lovass
Gyuláét –, akikre ma már jobbára csak a köztünk járó kortársak emlékeznek; szólt az évtized szellemi légköréről, az intellektuális felfedezésekről,
a példakép-választásokról, a külföldi és hazai hatásokról, a politikai állásfoglalást is tükröző műfordítás-irodalomról; s bár szeszélyesen felrakott,
impresszionista színfoltokkal, de igyekezett jellemezni azt a biedermeieres vagy népi misztikával árnyalt, érzelmes-álmodozó, „szürrealizmusba”
vagy „mágikus realizmusba”, vallásos élménybe, franciás szellemi hagyományba, sziget-eszménybe, mítosz-világba, irracionális bölcseletbe, a
Krúdy, Csáth Géza, Lövik Károly, Török Gyula vagy Cholnokyak nevével fémjelzett „ködlovagságba” menekülő magatartást, melyet – legalábbis a közéleti bátorságot illetően – egyaránt minősíthettek némelyek elefántcsonttoronyba zárkózásnak és erőtlen lemondásnak, mások pedig az
örök kultúra védelmének, humanista kiállásnak a fasiszta barbársággal
szemben.
A felsorakoztatott adattömeg és a megpendített kérdések azonban Rónay László tanulmányának olvasása közben megnövelik igényeinket:
ahogy szaporodnak az évszámok és a címek, úgy szeretnénk valami átfogó, rendező elvet fölfedezni mögöttük; s – a szerző kedvenc kifejezésével
élve – ahogy „sokasodnak a problémák”, úgy várnánk el, hogy legalább
egyikükre-másikukra elmélyült és bátran megfogalmazott választ kapjunk. Rónay László kezdő irodalomtörténész és gyakorlatlan esszéíró lehet: bizonyára ezért ismétli annyit önmagát, ezért éri be az idézetek vagy
tartalmak parafrázisával, a modoros fordulatokkal (nevezetesen a honi
értekező próza és zsurnalisztika immáron egyetlen értékelő jelzőjével: a
rákfeneként burjánzó rangossal), s ezért jellemez minden egyes verskötetet azzal a refrénként visszatérő kitétellel, hogy egyre „sűrűsödik bennük
a halálélmény és a magányhangulat”. Mindezen lehet bosszankodni, a
nagy csalódást mégis az imént említett kettős hiány okozza. Az Ezüstkor
nemzedéke adathalmazával az olvasó nem tud mit kezdeni: ha évszámot, a
viták, a publikációk időrendjét keresi a dolgozatban, csak széthulló kommentáló szóvégre talál; egy-egy író találó portréja, a nemzedék közös
arcélét bemutató áttekintés, világosan összegezett és értelmezett, másokéval is összevetett ars poeticák, a műfaji, formai, technikai elemzések helyett pedig rendre csak kronologikus eseménypergetésre bukkan. De talán
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még ennél is sajnálatosabb, hogy Az Ezüstkor nemzedéke szerzője eleve
lemondott a kritikus és az irodalomtörténész elkerülhetetlen feladatáról:
az értékelésről, Rónay László nem hajlandó minősíteni, s így könyvéből
még az sem derül ki, hogy Weöres Sándor vagy az Éjszakák, az Új évezred felé Jékely Zoltána mégiscsak súlyosabb és jelentősebb költő, mint az
egyébként rokonszenves Toldalagi Pál, Ottlik Géza Hamisjátékosai vagy
Hajnali háztetői pedig igazibb és töretlenebb prózaírói pálya állomásai,
mint mondjuk, Rónay György Keresztfája. vagy Thurzó Gábor míves
novelláskötete...
Végül, csak sajnálhatjuk, hogy az Ezüstkor nemzedékéről írt első
könyv ilyen se hús, se hal szellemet tükröz; s annál is inkább, hiszen Rónay László jól ismeri a talán igaztalanul is szókimondó elődöket. A harmadik nemzedékkel az első és a második tagjai nem mindig bántak kesztyűs kézzel, s maga a nemzedék sem volt olyan egységes, hogy egyik
része a másikról ne mondta volna meg időnként véleményét. Babits Mihály például a „határozott karaktert” hiányolta belőlük; Szerb Antal az
igazi „révületet” és „mániát” kereste hiába náluk; Halász Gábor pedig,
1943-ban, már-már túlzott szigorral ítélt: „Túlságosan engedékenyek,
hogysem úttörők lehetnének, túlságosan formatisztelők, hogysem újrateremthetnék a formákat. Álmodozva hoznák meg a realizmust, langyosan a
szenvedélyt, lágy, ködös hangulatokból gyúrnák a csont, izomembereket.”
De nem kevésbé volt kíméletlen egy nemzedéki kortárs, Örley István
sem, aki Thurzó Gábor kötetéről szólva a Magyar Csillagban, az „ezüstkoriak” többségét elmarasztalta: „Nem véletlen, hogy Thurzó Gábor írásaiban annyi az öregasszony; hogy folytonosan ódivatú szalonokba vezet
az író, fakó csipkék és poros vitrinek közé – hogy az Apátlán Évek elbeszéléseiben oly sok a kissé penészes budai szín, a 'vízivárosi kolorit'. A
múltidézés, ahogy egyik-másik fiatal elbeszélőnk műveli, inkább köldöknézés, mint távlathasítás, inkább szuszogó bóbiskolás, mint mély és forró
költői álom.” Nos, Az Ezüstkor nemzedékének tanulmányírójától ezt a
szenvedélyes hangot, ilyen határozott állásfoglalást vártunk volna el. Nem
feltétlenül úgy, hogy szószerint megismétli az elődök türelmetlen s olykor
sommásan elutasító ítéletét – már csak azért sem, mert az egykori érveket
és vádakat azóta eleget használták rosszindulatú ferdítésben, boszorkányüldöző jegyzőkönyvben, s egyoldalú emlegetésük nem szolgálná a méltányos „rehabilitálást”. De Babits, Szerb, Halász Gábor vagy Örley István
egykori véleménye mindvégig ott állhatott volna, mintegy kihívásképpen,
Rónay László előtt: hogy perújító tanulmányában velük vitázzék, az ő
rációval fegyelmezett indulatukkal szegezze szembe a maga igazát.
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II. EZÜSTKORI TORZÓ
Becsületes, hasznos feladatot teljesített a Magvető, amikor A Flocsek bukása címmel kiadta az 1945-ben fiatalon, alig harminckét évesen, tragikus
körülmények között elhunyt Örley Istvánnak, az „ezüstkori” nemzedék
egyik vonzó alakjának úgyszólván egész életművét: egy szinte kisregény
terjedelmű hosszabb elbeszélést, tizennégy novellát meg huszonegy irodalmi és színházi recenziót, Örley, akinek életében kötete nem jelent meg,
s akinek írásai mindmáig a Nyugat, a Magyar Csillag, a Napkelet, a Tükör, a Vigilia, az Élet, a Vasárnapi Újság, a Független Magyarok Vasárnapja hasábjain lappangtak, már-már Osvát Ernő-i figuraként élt a régi
barátok, kortársak emlékezetében Ha műveit sokáig nem olvashattuk is,
hitelt érdemlő tanúk idézték ennek a rejtélyes és ellentmondásos embernek vonásait, aki dzsentri létére lett osztálya rossz lelkiismeretű elemzője
és az irodalmi kávéházak vendége, akinek tűzértiszti egyenruhája töprengő, hamleti lelket rejtegetett, s aki megnyerő külsővel, jólcsengő névvel,
kitűnő összeköttetésekkel is az önkínzóan nehezebb utat választotta.
Serdülőkoráról és férfiéveinek első esztendeiről Ottlik Géza tanúskodik, aki, cőglingként, évfolyamtársa volt a kőszegi Hunyadi Mátyás katonai alreáliskolában, majd a hűvösvölgyi főreálban, aki az Iskola a határon
furcsa, meditáló hősét, Medve Gábort talán éppen róla mintázta, s aki –
miután útjaik szétváltak – az irodalmi életforma állandó kísértését is jelenthette a Hajmáskéren, majd Pesten szolgáló tüzér főhadnagy számára.
A harmincas évek végén a Budapesti Hírlap szerkesztőségébe bekopogtató férfit Illés Endre írja le: „Olyan merev, konok, szélmalmokat rohamozó, valószínűtlen jelenség volt, mint egy leszerelt Don Quijote.” Az 1938ban végre határidő nélküli szabadságos állományba helyezett Örleyvel a
Rádió irodalmi osztályán találkozik Vas István: „Amikor meghallottam,
hogy Cs. Szabó László helyére egy katonatiszt került, rosszat sejtettem. A
harminckilences év amúgy is az őrségváltás éve volt. Fordulat jobbra a
szerkesztőségekben. Most már a rádiónál is egy katonát ültetnek az irodalmi osztályra. Kerültem is, ameddig tehettem. S amikor elkerülheteden
lett a megismerkedés, akkor még jobban elkeseredtem. Valóban, egy civilbe bújt katonát láttam eleinte a mozgásában, még a jó modorában is.
Sokáig nem tudtam vele megbarátkozni. Még írásait sem olvastam el,
csak évek múlva ... Aztán 1944 nyarán közeli barátságba kerültem vele
...”
Tegyük hozzá: 1944 nyarán, amikor Örley Molnár utcai lakásán üldözötteket bújtatott, hamis papírt készített Szerb Antal, Halász Gábor, Sár1768

közi György számára, s igyekezett szökésüket megszervezni. Közben itt
volt a Magyar Csillag rövid intermezzója: 1944-ben Illyés Gyula mellé,
segédszerkesztőként, fölkerült neve a lapra; az utolsó, már meg nem jelent számon pedig így szerepelt: szerkesztő. Illyés együttműködésükről
így emlékezik meg: „Elsősorban szorgalmáért, megbízhatóságáért szerettük. Utólag hátratekintve azokra a földlökéses esztendőkre, hajlamos volnék megvádolni magam, hogy a szerkesztőségi teendők megosztásakor
vajon nem vettem-e számba Örley Istvánnak azt a képességét is: szükség
esetén még párbajozni is tud. Nem. A munkájával került oda. Rég csinálta, mikor neve fölkerült a lapra.” Azután az abszurd vég 1945 januárjában. Cs. Szabó László elsirató soraiban így hangzik: „Egy színész rokona
meghívta a színház óvóhelyére, szilárd boltívek alá. Volt ennivaló, muzsika, kacagás. Kacagás: épp ez volt a baj! Egy szép napon felugrott, leszidta a szerencsétlen bohémeket a jókedvükért, fogta kis batyuját, s füstölögve nekivágott az aknáknak. A színház pincéjében a hajaszála se görbült meg senkinek. Neki azonban mennie kellett. Hazament elhagyott
legénylakására. Egy reggel magányos gép dongott el a ház fölött. Mikor
elcsöndesült a levegő, harmadmagával kiment cigarettázni az óvóhely elé.
A gép váratlanul visszafordult, s levágott egy bombát. S a bomba elkerülte a házakat, az udvaron át az óvóhely elé zuhant. A vasajtó mögött senkinek se lett baja. Ő az ajtó előtt állt. Hat hétig feküdt a romok alatt...”
Örleynek, az embernek, nem alaptalanul őrzi emlékét a legenda. De
vajon megérdemli-e az író is, hogy majdnem negyedszázaddal halála után
lefújjuk műveiről a feledés porát? Ismerjük el, a Pergel Ferenc válogatásában megjelent kötet nem tartalmaz csupa remekművet, s az 1938-39
előtti írásokon bizony érződik némi erőszakoltság, ügyetlenség s nem kis
adag naivság is. A kisregénynek minősített hosszabb beköszöntő elbeszélést, a kötet címét adó 1936-os A Flocsek bukását például, a legtöbb lelkes kommentátorral ellentétben, nem emelnénk A Pál utcai fiúkkal egy
szintre: a körülményes magyarázkodás, a helyenkénti nehézkes fogalmazás bizony még a példaképeket verejtékezve követő kezdőre vall. S
ugyanígy, a novelláknak legalább harmadában érezzük a nagyonis nyilvánvaló hatásokat: a Hunyady Sándoros fordulatokat, a márais stílusban
festett hangulat-díszleteket, vagy, mint a kötet leggyengébb, vasárnapi
tárca színvonalán mozgó írásában, a Barátokban, a múltszázadi magyar
elbeszélő-modor moralizáló anekdotázását, kedélyeskedő, lassú előadását,
erőltetett humorát, lévénekkel, aztán meggekkel, elvégrekkel hínárosított
mondatfűzését...
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Elgondolkozhatunk esetleg azon is, az Örley-ábrázolta világ, az ifjúságukra nosztalgikusan emlékezőkön és a félmúlt társadalmi szokásait rovar-gyűjtő szenvedéllyel tanulmányozókon kívül, érdekli-e igazán a mai,
akár hazai, akár külföldi olvasót. A Flocsek bukása lapjain előtáncosok és
úrvezetők, sétapálcás gigerlik, korzózó gavallérok, csokoládégyáros özvegyek, kisvárosi notabilitások jelennek meg; budai vagy Hermina-úti
villákban úriasszonyok bridzselnek, a Vígadó-bálon nyitó csárdást táncolnak; cukrászdákban, sétatéren vagy zsúrokon lesik a mamák a partiképes fiatalembert; fürdőhelyeken porcellánnadrágos urak teniszeznek: a
katonaiskolából hazalátogató fiú a hangulatlámpa fényénél az Úri Világ
és a Rivalda példányait lapozgatja; baráti tegezésre jogosít fel a nemesi
előnév, a jól- hangzó névjegy pedig tüstént megnyitja a zárt ajtókat... Mások megint azt vethetnek Örley szemére, hogy a különben is javarészt
egyes szám első személyben s nem egyszer egyenesen vallomásként írt
novellákban nem tudott az önéletrajzi élményeken fölülemelkedni. S valóban, ezt igazolná a kötet elrendezése is, hiszen az elbeszélések nem
megírásuk vagy közlésük sorrendjében követik egymást, hanem tematikailag: úgy, hogy a szerző pályájától alig különböző sorsot tudjunk kiolvasni belőlük. A Flocsek bukásában a nyolc éves kisfiú utolsó boldog, vad és
édeni nyarán döbben rá először az idő múlására. A bajnok vidékenben a
főhős, Erdődy Béla már tizenöt éves, s így annál fájdalmasabban veszi
tudomásul, hogy a felnőttek még mindig nem tekintik egyenrangúnak, a
fürdőhelyre meghívott tenisz-híresség nem vele, a csodálójával, hanem az
„áruló” anyával és nővérrel foglalkozik. A Farsangban, a kötet egyik
legjobb művében, Gábor, a katonaiskola hetedikes növendéke hétvégi
kimenőnapján, a fővárosban vidáman farsangoló anyánál, hiába keresi a
szeretetek a megértést. A Nyitány, amely egy vidéki kisvárosban játszódik
három héttel az érettségi után, az első szerelem meg az első szerelmi csalódás történetét mondja el. A Barátok közös albérletben lakó egyetemistákat visz színre. A Játékkal megkezdődnek a felnőtt férfi szerelmei, keserű udvarlásai, indulatos szemrehányásai, gyors kiábrándulásai, az unott
Don Juan hamúízű hóditásai, melyek azután a Hannában, az Utcai balesetben, a Szegényekben, a Válásban, az Eszterben, A sikerben folytatódnak, hogy az 1942-es Az első ebédben a gyors házasság után elvált férj
még egyszer visszahulljék az „egyetemes család” hálójába, majd az utolsó, kíméletlen és szókimondó novellában, az I944-es Betegségben mintegy jelképesen és fizikailag is bosszút álljon a hamis ölelésekért, illemkönyvi kacérkodásért, választékos ringyóskodásokért...
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Az önéletrajzi fogantatás beszűkíti ugyan Örley írói világát, de egyben
elmélyíti, hitelessé avatja, a szégyen, a vágy, a szeretethiány, az indulat
emlékével átvilágítja. Nemcsak tehetségének határát, jellegét is mutatja
az, hogy akkor ihletettebb, meggyőzőbb és végülis felszabadultabb, amikor magáról beszél. Ezért olvasható ki mindenegyes sikerültebb írásából
külön is mindaz, amit az imént a novellák füzéréből állíthattunk össze,
hiszen ennél az én-központú és makacsul mindig ugyanarról valló írónál a
folyamatból megjegecesedett struktúra lett, melynek látható elemeiből
következtethetünk az eltakartakra is. Az első mozzanat mindegyikben a
kettős (s persze ambivalens) kötődés: az „egyetemes családhoz” és az
anyához. Köt a származás, a vidéki és fővárosi, dzsentris és nagyvilágias
rokonok szövetsége, a családnál is nagyobb hálózat, a „törzs”, s imádvagyűlölten köt a szépséges, de „áruló” anya, aki mellől, mintegy gyarlóbb
képmásként, szeretetelvonó cinkosként és kissé bűnös kísértőként nem
marad el soha a lánytestvér: Genovéva A Flocsek bukásában, Klára A
bajnok vidékenben, Olga a Farsangban, Lóna Az első ebédben. A féltékeny Örley-hős azután mintha csak a hamleti alaphelyzetet élné meg: a
szintén félreállított, vidéki pénzkeresésre szorított, fővárosi látogatásain
cselédszobába dugott apa nevében lázad és támad – bár csak gondolatban
– a társaságban csillogó és kacérkodó anyjára: „Gábornak hirtelen félresiklanak a gondolatai: – anyámnak a bálban az öregek közt kellene ülnie...
a bárban ő is táncol, ott neki is ugyanúgy vannak gavallérjai, mint Olgának... ö is farsangol, táncol és udvaroltat... Nem is annyira anya és lánya
ők ketten, inkább csak két nő, pedig hát csak Olgának kell kettőjük közül
férjhez mennie ...” Ez a „lázadás” persze felemás (hiszen az igazi okokat
magának sem meri megfogalmazni a féltékeny fiú), s nem kevésbé suta a
„nagycsalád”, az „osztály” ellenében sem. Az Örley-figura csak addig jut
el, mint a Farsang Gábora, hogy kissé bűntudatosan fölismeri: különbözik, más; vagy mint a Hanna fiatalembere, aki fellengzősen – de Örley
lelki élményére, társadalmi helyzetére is jellemzően – fogalmazza meg
bizonytalan lebegését: „öregek közt értetlenebbnek bizonyultam az újszülöttnél, fiatalok közt szakállam nőtt a vénségtől. Templomban istentelennek számítottam, bálterem sarkában prófétának. Az anyák közvéleménye
erkölcstelenebbnek ítélt a szatírnál, az anyák leányainak közvéleménye
erkölcsösebbnek a szerzetesnél.”
A kötés és lázadás, a vonzódás és gyűlölet ellentmondásos alapképlete
ismétlődik meg később a nőkkel – a Máriákkal, Hannákkal, Erzsikékkel,
Eszterekkel, Évákkal – szemben, csak kiélezettebben, szélsőségesebb
indulatokkal: loboghat már a testi vágy, mert nem tiltja itt az incesztus
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törvénye, s záporozhat a társadalmi súlyú vád is, hiszen mélyebb érzelemre méltatlant s idegent ér. Mézszőke, hajnalkékszemű, üdeajkú, finomvonású sienai angyalarcokat, Botticelli ecsetjére sem méltatlan szelíd Madonnákat fest az író –, de csak azért, hogy azután annál hatásosabban olvashassa rájuk ürességüket, gyarlóságukat, testük társadalmilag szentesített árusítását: „Nem lehet (Hannát) eléggé dicsérni. Négy nyelvet sajátított el, angolul még énekelni is megtanult. Balettmesterhez járt, múzeumokat látogatott, agyaggalamblövő versenyek nézőterét díszítette, koncerteken rengeteget aludt. Itt kell megemlítenem, Hanna apja is hozzájárult a játékhoz. Ő pompás állást szerzett Hannának, két bérház örökösnőjévé nevezte ki őt. Ezzel a dús felszereléssel indult el Hanna a nagyvilágba, különösen pedig estélyekre, bálokra és teadélutánokra. (...) Ez a lány
nem ismert előítéleteket. Serdülő jogászok éppen annyira kedvesek voltak
szívének, mint őszülő csokoládégyárosok. Táncakrobaták és zsúrsátánok
éppen olyan rokonszenvesek, mint aranybarna, gömbölyű földbirtokosok.
Hanna néha félelmetes volt. Emlékszem, egy időben egy szakállas fiatal
régészre vetette ki hálóját, ásatásokra járt vele, és örömkönnyek közt szorongatott egy-egy törött kupát, rozsdás kardmarkolatot. Ez volt Hanna.”
Örley férfijai, akárcsak hajdan a rezedakázméros pózban hódoló Krúdy-gavallérok, hamar beleunnak a vírágcsokros udvarlással, zsúrbókokkal, várnegyedi hazakísérgetésekkel éginek elkomédiázott szerelembe: éjfél felé kisurrannak a bálterem ajtaján, s nyugtalanul nyargalnak
az utcán a mozi-kijáratok, az olcsóbb sörözők, az éjjeli kávéházak felé.
De a csömörös Don Juan kalandjai a magányt már nem oldják; minden
újabb hódítás csak addig érdekes, míg megható, vagy éppen elszórakoztató – s mellesleg az írónak hasznos – történetét mondja az alkalmi társ,
míg múltját lehet „kiszipolyozni”, míg a végre elérhető valóság illúziójával hiteget. De mihelyt a másik elhallgat, a hirtelen csöndben, a megsűrűsödő levegőben félelmetesen kezd lüktetni a sehová nem tartozás, a homályos bűntudat, a céltalan kivetettség szorongása; ilyenkor neki kell
kétségbeesetten beszélni, fuldokolva, bármit: az űr betöltésére. Örley
majdnem minden novellájában följegyez egy ilyen helyzetet: hőse beszél,
beszél, mereven néz maga elé, tódulnak szájából a szavak; maga is meglepődik az értelmetlenül tajtékzó szóáradaton, mely kitör belőle. Ahogy a
Játékban írja: „Vajon ismeri-e Mária ezt a némaságot? Ó, én ismerem.
Hisz ezért kellett szakadatlanul beszélnem. És tengersokat beszéltem,
Máriának is, bor mellett és a piros zongoraszó kavargásában. Ó, én féltem, én hallottam a közeledő csend lépteit. A csend egyszer rám tátotta a
torkát, s azóta űz a rettegés. Mert a csendnek szörnyetegétvágya van, és
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én nem is tehettem másként, csak sírva, jajongva, pörölve, hörögve beszéltem, beszéltem, tömtem a torkát. Etetem könnyel, verejtékkel, vérrel,
etetem a szavaimmal, mert reszkettem: engem fog felfalni, ha egyszer
elhallgatok.” Felesleges is hozzátenni: ahogy az Örley-hösnél a szorongató csöndre fuldokló beszéd a rémült válasz, az írás lesz az Örleynél, az
írónál.
Az egyes elbeszélések (részben látható, részben takart) struktúrájának
azonossága, az ismétlődő elemekből ideálisan megszerkeszthető, a felszíni jelekből betájolható alaptörténet mintha csak azt bizonyítaná: az alkotó
korszak nyolc esztendejének életrajzi fűzérben oly természetesen elrendeződő, egymásra utaló, egymást kiegészítő novellái valamennyiüket átfogó
nagy regény felé mutatnak, Örleynek, kit az ostoba halál még az igazi
prózaírói életkor előtt ragadott el, bizonyára nem jutott ideje arra, hogy
belekezdjen első nagyobb lélegzetű művébe. Termése így maradt csak
torzónák, bár az utolsó esztendők néhány kitűnő írása – a Farsang, az
Utcai baleset, Az első ebéd, a Szegények, a Betegség – távlatot adnak az
előző kísérleteknek, s megéreztetnek valamit a be nem válthatott tervekből is.
Szólni kellene még Örleyről, a kritikusról is, akinek első léptei jóval
határozottabbak voltak a pályakezdő íróénál, s bírálatai sokáig érdekesebbnek, árnyaltabbnak, érettebbnek látszhattak, mint novellái. Mennyi
helytálló, máig is érvényes meglátás sorakozik a kötet második részét
kitevő százharminc lapon! Milyen találóan fogalmazza meg például a
modern regény nagy dilemmáját: az emberábrázolás mikéntjét, nevezetesen azt, hogy a külső ábrázolás felületes, a belső pedig végső fokon regényellenes; milyen keményen hadakozik a nálunk szinte napjainkig
uralkodó, a közönséggel „végletekig cinkos” naturalista-realista dráma
ellen; hogyan söpri el magabiztos mozdulattal „népieseknek” és „urbánusoknak” a lényeget illetően mesterséges és csak rossz vért szülő ellentétét! Egy-egy tanulmányát, tanulmányrészletét kritikai antológiákban kellene idézni: Németh László Cseresnyésének lendületes védelmét, az illyési verstípus meghatározását, egy Kosztolányi-elbeszélés tündöklőén okos,
beleérző készségről és tisztelegve is bíráló elméről tanúskodó elemzését,
egy remek Hunyady Sándor-portrét, az igényeiből engedő Márainak tett
fájdalmas szemrehányásait, Herczeg Ferenc kivégzését, vagy a két
„ezüstkori” társnak, Sőtér-nek és Thurzó Gábornak baráti részrehajlást,
szekértábor-érdekszövetséget nem ismerő szigorú jellemzését. Örley, a
magánember kötések és új igényék, két világ, két életforma között lebegő
„osztályáruló” lehetett; Örley, a kritikus és – legjobb, legizmosabb elbe1773

széléseiben – az író kissé nemzedékének volt árulója. Szigorú önkritikája,
öngyötrő érdeklődése és tehetsége is arra rendelték volna, hogy a kordivattal, modorosságokkal végképp szakítván ő is túllépjen nemzedékén,
mint – csak prózaírót említve – az „ezüstkorban” is szikár barát, Ottlik
Géza, vagy szerényebben, Kolozsvári Grandpierre Emil.
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Balla Borisz: Pages from a Diplomatic Diary; St. John’s University Press,
New York 1968, 89 lap.
Enczi Endre: Úristen! Az ÁBC minden betűje ... Occidental Press, Washington, D. C., USA. 1968, 206 lap.
Halász Péter: Se kint, se bent; Pilvax Publishing Co., New York 1969,
285 lap.
Sinka István: Mesterek uccája; Magvető, Budapest 1967, 247 lap.
Darvas József: Gyűjtőlencse; Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1968, 508
lap.
I. TENGERBEN A CSEPP
Nosztalgiába hajló izgalommal olvastam Balla Borisz naplóját a New
York-i Szent János Egyetem kiadásában. Visszavitt a háború kitörésének
napjaihoz, a nagy drámához, amikor Európában kialudtak a lámpák és
elsötétített ablakok mögött hallgatta a magára maradt ember a felette elhúzó vagy a városokra zúduló bombázók motorjainak kísérteties búgását;
vagy próbálta kiszűrni a zavarások kakofóniájából a BBC és Amerika
Hangja híreit, a remény üzenetét. Most közreadott munkájának elődje, a
Brüsszeli Napló 1941-ben, amikor a Szent István Társulat kiadásában
megjelent, nagy feltűnést keltett Budapesten. Az akkor fiatal neokatolikus író az Új Kor című folyóirat köréhez tartozott, majd állami
szolgálatba lépett; először Teleki Pál miniszterelnök mellett dolgozott,
aztán átkerült a külügyminisztériumba és a második világháború kitörése
Brüsszelben találja, mint a magyar követség kulturális- és sajtó-attaséját.
Nem nagyfontosságú diplomáciai poszt, de a sors kifürkészhetetlensége (vagy könyörtelensége) révén a német hadsereg immár másodszor vonul át Belgiumon Franciaország ellen. Ha Balla Borisz csak karrierdiplomata lett volna, akkor biztosan azon ügyködik, hogy javítsa hírünket
a világban és szakszerű jelentéseket küldjön Budapestre a belga főváros
hangulatáról, a nemzetközi kolónia pletykáiról, rémhíreiről, pontos vagy
pontatlan értesüléseiről. Mivel azonban diplomáciai csiszoltságát, tökéletes megfigyelő képességét és szarkazmusát, némelykor cinizmussal párosult szellemességét szerencsésen kiegészítette nagyfokú urbanitása, elokvenciája és kitűnő íráskészsége, egy olyan munkában örökítette meg a
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második világháború eseményeit és benyomásait (új stílust és formát teremtve), amely addig ismeretlen volt a magyar irodalomban: a meditatív,
kontemplatív naplót.
Új angol nyelvű könyvében a Brüsszeli Napló egyes részleteit felfedeztem, jelentősebb fele azonban Balla Borisz eddig még nem közölt írásait tartalmazza. Sokat írtak már arról a korról, rengeteg napló, emlékirat
jelent meg, Balla Borisz mégis tud újat mondani. Munkája sajátos (és
erőteljes) irodalmi kohéziójával a magasnyomásra képződött gyöngyszemhez hasonlít. Lehet belőle sok, de mindegyik külön érték és van
olyan is, amely a többinél sokkal értékesebb. A napló ezt a különbözőséget és különlegességet, az átlag feletti kvalitást képviseli, s az angol szöveg pontosan, művészien visszaadja a magyar fogalmazás szépségét, tömörségét, gondosságát.
A napló 1939. augusztus 24-ével kezdődik. Előző nap a Ribbentrop–
Molotov paktum megváltoztatta a világpolitikát. A kancelláriákban és a
követségeken az új arányokat méregették és mérlegelték, az új kapcsolatok dimenzióiban kezdtek gondolkodni és tervezni. A brüsszeli magyar
követség újonnan akkreditált kulturális és sajtó attaséjának ugyanazon
órában névjegyet hoz az orosz nagykövet és a pápai nuncius sofőrje. Európa még mindig Európa és a diplomáciai szolgálat sem adta fel saját szabályait, kimért udvariasságát. Balla Borisz ügyesen keveri a terhes események néhány vonással mesterien felvázolt hátterét a formalitásokkal.
Tíz nap múlva, szeptember harmadikán Hitler hadoszlopai benyomulnak
Lengyelországba: kitör a második világháború. Gyönyörű vasárnap volt,
nemcsak Belgiumban, de Kelet-Európában is, (jól emlékszem) Magyarországon is. A szerző délelőtt misét hallgat, aztán kihajt a tengerpartra és ott
hallja a rádióban, hogy mi történt. Jobb helyen nem is értesülhetett volna
a tragédia kezdetéről. Előtte a végtelen tenger, a lábánál simulnak ki a
tarajosuló hullámok. Követi ritmikus mozgásukat, ahogy bágyadtan, békésen elterülnek a homokon, aztán lassan visszahúzódnak, hogy megint
feltornyosuljanak és neki fussanak a partnak. Az örökös mozgás, a szüntelen háborgás mélabújában Balla Borisz eltűnődik az emberiség sorsán.
Ahogy az akkor intellektuális körökben divatos, szinte kötelező volt, ő is
megrendülten fürkészi a jövőt: „Földrengés ez, mely felnyitja a nyugati
civilizáció beteg testét és kihat valamennyiünk életére, sorsára. Mindaz,
ami ma érték, a mélybe zuhan, megsemmisül.” A váteszi jóslat részben
igaznak bizonyult, főleg egyéni sorsunkat illetően, de a nyugati civilizáció
nem semmisült meg (igaz, meg sem újult), csak köntöst váltott, ma gazdagabb és talán érdekesebb, mint bármikor volt.
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Egy ember, egy társadalom életében a legvégzetesebb pillanat, amikor
a támadó hadsereg megjelenik a színen. Ami addig megszokott volt, a
mindennapos gyakorlat (a rend, a biztonság és a boldogság) egyszerre
megszűnik, a társadalom funkciói megváltoznak, erkölcse devalválódik, a
túlélés állati ösztönei felváltják a hagyományos normákat; bizalmatlanság, áskálódó gyanú mérgezi meg az emberi kapcsolatok egész érintkezési felületét. Az ember a saját szintjére süllyed, vagy felemelkedik méltósága, hivatása tudatára.
Balla Borisz naplójában kétszer jelenik meg a német hadsereg: amikor
bevonul Brüsszelbe és amikor kivonul Párizsból. Egy hadsereg közeledése és megérkezése a lélek hárfáján a legszélsőségesebb érzéseket intonálja: az esendő kétkedéstől, halk megdöbbenéstől a tiltakozás viharos kitöréséig minden indulat átzeng rajta. Brüsszel lámpáit letompították, az ablakokat elsötétítették, Balla Boriszék gyertyafénynél vacsoráznak, majd
kiállnak az erkélyre és figyelik a kelet felől vörösödő eget. Egészen közelről ágyúzás hallatszik, alacsonyan repülők szállnak el felettük és váratlanul megjelenik az első német osztag. Autón, motorbiciklin érkeznek, az
idegenek félszegségével mozognak és néznek körül, megfordulnak és
eltűnnek. A német hadvezetőség Brüsszel nyíltvárossá nyilvánításáról
akar tárgyalni a polgármesterrel, egy belga paraszt viszi a városházára az
üzenetet. Mindenki fut, menekül, a parasztok nem, történelmi közönyükkel maradnak, s egyikük hirtelen történelmi szerephez jut. A belga főváros német megszállásának leírása különösen tetszett, a hangulatos, mégis
szakszerű tudósítás, gyanítom, egy diplomáciai zsákban, mint hivatalos
jelentés, Budapestre is eljutott.
Aztán megint a tengerparton vagyunk, Dunkirknél, ahol az angol expedíciós hadsereg nagy veszteségekkel behajózott. A kikötőben elsülylyesztett hajók és motorcsónakok, a parton halomba dobált rohamsisakok,
nehéz katonai felszerelés – a tragédia beteljesedése. Legalábbis, ez a parton bandukoló ember érzése. A szállók üresek vagy kiégettek, az egyiket
hadikórháznak rendezték be, egy súlyosan sebesült, eszméletlen angol
katona valamit érthetetlenül motyog. Talán azt kifogásolja, hogy visszahagyták. A parton német járőr közeledik, a katonák nem kérnek igazolást,
csak tisztelegnek és mennek tovább. Egy hónap múlva Párizsban vannak:
a tragédia beteljesedett volna?
A német katonai kormányzat 1940. július 18-án felszólítja a nagykövetségeket, hogy hagyják el Belgiumot: a megszállt Európa központja
Berlin, a birodalmi helytartósággal nem tarthatnak diplomáciai kapcsolatot. Balla Boriszt jószerencséje Bernbe irányítja, holott Szófiába is vezé1777

nyelhették volna, de Kállay Miklós, az új miniszterelnök tudja, hogy kit,
hova kell küldeni. A semleges Svájc látszatra a béke és biztonság szigete,
de a háború ott is folyik, csak más eszközökkel, halkabban és őrlőbben,
mint az arcvonalakon. A hadbanálló felek hírszerző tevékenysége Svájcban összpontosult, a társadalmi összejövetelek, partyk, ebédek, vacsorák
vagy magánbeszélgetések terheltek a nemzetközi intrikák lecsapódásaitól.
Az amerikaiak partraszálltak Észak-Afrikában, Sztálingrádnál az oroszok
döntő csapást mértek a németekre, a japán nagykövet arról suttog, hogy
Hitlernek és Sztálinnak meg kellene egyeznie.
1944 nyarán Balla Boriszt áthelyezik Párizsba, az augusztusi napok
forróságában átéli brüsszeli kalandjai fordítottját. A németek tartani akarják a francia fővárost, az ellenállás széles frontja kibontakozik (Hitler
őrjöngve kérdi: „Ég Párizs?”), s az ablakok megint remegnek a távoli
ágyúzástól. A büszke német hadsereg még mindig rendezetten, de már
lomposabban, mint belgiumi jelenésében, visszavonul. Augusztus 24-én
éjfélkor (gyönyörű csillagos éjszaka) megkondulnak a harangok,
fennséges harmóniájuk a mély zengéstől az üde csillingelésig jelzi, énekli,
harsogja, hogy Párizs szabad. A lámpák még nem gyulladnak ki, de a
lelkekben már lobognak a szabadság örömtüzei: megint szabad a nemzet
és az ember, az életnek megint van értelme, lehet örülni, tervezni, dolgozni, alkotni.
Jóllehet most is tökéletesen jeleníti meg az eseményeket és mélyen átérzi a franciák lelkesedését, Balla Borisz ebben a közegben mégis félszegen viselkedik. A társasági élet zavartalan, a diplomáciai kapcsolatok
elrendeződtek, a hirtelen átvonuló front nem vágta ketté az ő világukat,
legfeljebb a vendéglistákon változtatott: az ebédeken és vacsorákon nincs
mindenki jelen, a hiányzók helyét mások foglalták el. De azért érezni,
hogy a szerző örömébe üröm is vegyül: egy olyan országot képvisel az
örömmámorban úszó és a kollaboránsokra vadászó francia fővárosban,
mely Hitler szövetségese. Azt nem mondja ki, hogy a hűsége kihez köti,
de 1944 augusztusában még Horthy a kormányzó, aki éppen az utolsó
desperátus kísérletekkel próbál a háborúból kiszállni – Nyugat felé. A
Bernben folyó titkos tárgyalásokról, melyeket Balla Borisz jó barátja,
bizalmasa, báró Bakách-Bessenyei György folytat az amerikaiakkal, ő
nem tud, csupán lábjegyzetben, tehát utólag említi. Hűségét nem is a
kormányzóhoz cövekeli, inkább valami homályos sejtetéssel Habsburg
Ottóhoz, aki az akkori nemzetközi politika (vagy intrika) fekete báránya.
Tervekről suttogtak vagy beszéltek nyíltan, hogy Bajorországból, Auszt-
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riából, Magyar- és Csehországból visszaállítják a Habsburg Monarchiát:
Balla Borisz ennek a politikai víziónak a foglya.
Nekem egy beszélgetésünkkor azt mondotta, hogy ő valójában jobboldali alkat, de Francónál és Salazárnál messzebbre nem ment el (ami nem
egészen megnyugtató). A könyvét illusztráló képek ennél többet árulnak
el: maga is díszmagyarba öltözött, amint Ambró követtel Lipót belga királyhoz mennek bemutatkozó audienciára; ferencjóskában követi
Wettstein magyar követet, ahogy díszmagyarban megy a svájci szövetségi
elnök újévi fogadására. Tüntetően demonstrál a magyar múlttal és a magyar hagyományokkal, ami rendben is van, mert annyi barbarizmus és
félreértés után elvégre, megint meg kell találnunk és meg kell becsülnünk
egymásban az embert, a magyart, a jellemet, az értéket. A New York-i
Szent János Egyetem tiszteletre méltó tanára, Balla Borisz nem félt bemutatkozni: ez vagyok, ez voltam, ezekért az eszmékért éltem, küzdöttem.
Baj sohasem azokkal volt és van, akiknek eszméik voltak és vannak, s
azokat megvallják; a baj azokkal van, akiknek nincsenek eszméik, s a
szellem fegyvereit, a meggyőzést és a megértést felváltják ököllel, csizmával – zsarnoksággal!
II. CSEPPBEN A TENGER
Fanyar stílusával és szabatos fogalmazásával, ami annyira sajátossága,
Enczi Endre a „szocialista” magyar társadalom pompás keresztmetszetét
adja. Színhely: „X” főváros (ki ne ismerne rá Budapestre) „Y” kerülete (a
találgatást az olvasóra hagyom), ahol a tanácsházának átkeresztelt városháza toronyórája „évek óta változatlanul tizenkét óra negyvenhárom percet mutat”, csak azt nem tudja senki, hogy délben vagy éjfélkor, és főleg
miért állt meg? Történetünk napja is úgy kezdődött, egy szép őszi nap,
mint a többi. Azaz mégsem, mert Csomborai, a tuskólábú kézbesítő rendületlenül vitte az idézéseket a szereplőknek, akiket meggyőződésük vagy
balsorsuk a rendszer mellé vagy ellen állított, de politikai felfogásukra,
vagy ideológiai különbözőségükre való tekintet nélkül abban tökéletesen
egyeztek (s ez nem volt igazi összeesküvés), hogy a külváros ledér
Zsarkónéja a legjobb nő a világon. Igazi összeesküvést az ügyből C.
Csongor párttitkár, B. Bálint tanácselnök és F. Ferenc rendőrfőnök akart
kikerekíteni, akik politikai és társadalmi (na meg rendészeti) munka ürügyén ugyancsak Zs. Zsuzsanna látogatói közé tartoztak, s csak akkor döbbentek rá, hogy korpa közé keveredtek, amikor a kéttagú helyi ügyvédi
munkaközösség indiszkréciójával a listát megismerték.
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Nos, ez a lista magában foglalta a külváros közéletének minden rendű
és rangú figuráját, dr. A. Adorján nyugalmazott gimnáziumi tanártól
kezdve, aki az „irodalmi ráhatások igazáról” készülő munkáját Zs. Zsuzsánnának akarta dedikálni, a már bemutatott párttitkáron, tanácselnökön
és rendőrezredesen, na meg a helyi népfront-elnökön, lapszerkesztőn és
naplopón, tűzoltó-parancsnokon, sztachanovistán és hölgyfodrászon keresztül Z. Zoltán hippiig (legalábbis, annak látszik a „szocializmust építő”
élmunkás fia) és valóban kimeríti az ABC minden betűjét, ahogy azt a
kirendelt tanácselnök-bíró elképedten megállapítja.
Enczi körképe tökéletes, alakjait és a jellemüket fölényesen és igen határozott vonásokkal rajzolja meg, remekül érzékelteti magukra erőltetett
biztonságukat vagy szánalmas bizonytalanságukat, megújuló szorongásaikat.
Mindegyik eredeti képviselője egy rétegnek, típusnak. Jól ismerjük
őket a népidemokratikus közéletből, ahogy emlékeinkből előlépnek. A
nagyképű tekintetek, a kenetteljes szavak és farizeusi alakoskodás mögött
rothadás, korrupció húzódik meg. Különösen jól sikerült azoknak a bemutatása, akik alacsonyabb sorból dolgozták fel magukat, vagy tolták fel
őket állásaikba, s félszeg igyekezettel próbálják levetni múltjuk csámpásságait, de nevelési, szellemi, vagy erkölcsi fogyatékosságaik, gyorstalpaló
tanfolyamokon szerzett politikai és ideológiai tudásuk felületessége
minduntalan kiütközik. Kitűnő a feleségek megjelenítése, a kispolgári
szerénységek hirtelen fennhéjázása, hogy elismerjék őket és férjeik rangjának egykori fényében tündökölhessenek. Mulatságos, ahogy a rendőrezredes felesége végigjárja a fórumokat, hogy elégtételt szerezzen magának,
amiért a mosónő előnyben részesíti az egyházközségi elnök szennyesét, s
csak utána hajlandó kimosni a rendőrfőnökét. A szerencsétlen asszonyból
végül is bűnbakot csinálnak, mint aki megszervezte az „összeesküvést”,
természetesen az amerikai imperialisták biztatására és támogatásával a
makulátlan tisztaságú, életüket a „szocializmus” építésének szentelő fontos közéleti tényezők bemocskolására, hírbehozására azzal a bizonyos
Zsarkónéval.
Meghökkentő furasággal bontakoznak ki az arcvonalak. Miközben a
férjek az összeesküvés összeszerelésével fáradoznak, megcsalt asszonyaikat női büszkeségük (és hiúságuk) állítja csatasorba velük szemben; hiába
próbálják befogni a szájukat (fizikailag is), hogy tönkre teszik karrierjüket
a felháborodásukkal, ők csak fújják a magukét. Az „osztályellenesség”
magától értetődően a múltat képviseli, de nem abban a formában, ahogy a
kommunisták szerepeltetik, hanem az átalakulás, a brutális változás sod1780

rában elkapott emberek esetlenségével, belső erőt és önérzetet, bizonyos
alkalmakkor meg éppenséggel fölényt jelző, sejtető magatartásával.
A zárt tárgyaláson a bíró pártatlansági törekvése (igaz, nem nagyon
erőlteti magát) ütközik a párttitkár megjátszott fölényeskedésével, aki
nem úgy „lép be” a tárgyalóterembe, hanem „megjelenik”, nem tanúvallomást tesz, hanem „felszólal”. Zsarkó elvtársnőt, mint a „néphez hű alperest”, tényleg ismeri, s kapcsolatuk kizárólag mozgalmi jellegű volt; rá
akarta bírni, hogy „vegyen részt az agresszorok elleni aláírásgyűjtésben”.
A többiek is megtalálták hangjukat és szerepüket. A tárgyalási szünetben
a felek (férj és feleség) átmentek a szállodába, ahonnét Zsarkónét többször látták férfiákkal távozni, s miután jól megebédeltek az étteremben,
szobát nyittattak maguknak fáradalmaik kipihenésére, amit a bíró úgy
értelmezett, hogy „Zsarkó Felicián felperes és alperes felesége, született
Makrai Zsuzsanna a házassági életközösséget helyreállította”.
Enczi végig leköti az érdeklődést, a feszültséget csupán az ABC minden betűjével (a családnevek kezdőbetűiéként) jelzett szereplők jellemzésének szatirikus monotonsága csökkenti. A tökéletesen megrajzolt karaktereket az ember a „P” vagy „U” betűnél már azzal az idegenkedéssel
szemléli, mintha egy grafikus finom metszeteivel ismerkednék gyűjteményes kiadásában. Egyenkint érdekesek, sorozatban klisészerűek. S valahogy az összeesküvés is ellaposodik a válópöri tárgyalás happy endjével.
Kár, hogy Enczi nem bonyolította a történetet drámai kisüléséig, akár
groteszk formában is, így a saját magasfeszültsége áldozata lett.
III. SE CSEPP, SE TENGER
Gyűjteményes munkáktól mindig idegenkedtem, különösen nem szeretem, ha a szerző önmagát válogatja, ahelyett, hogy az időre bízná a rostálást. A mai magyar irodalom szokatlan arányú önválogatása azért valahogy érthető. A hazaiak élnek a lehetőségekkel és előásnak mindent, amit
az állami kiadó hajlandó kinyomtatni, így az öngyűjtemények szépen
meg” töltik a könyvespolcokat. Az emigrációban meg azért gyűjti össze
és adja ki önmagát az író, mert ez a túlélés egyetlen módja: elszórt írásait
átnyújtja az utókornak. Halász Péter új könyvét is kelletlenül vettem kézbe, azokat az írásait tartalmazza, melyek 1958 és 1968 között különböző
emigráns lapokban megjelentek. A hangulatuk mindig megfogott, de minek olvassam el megint az egészet? Aztán azon vettem észre magamat,
hogy olvasom a könyvet, mert a riportok, karcolatok és novellák így
együtt egészen másként hatnak. Egységet alkotnak és a mondanivalójuktól függetlenül fejezik ki azt a furcsa érzést, amely mindnyájunkat eltölt:
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se kint, se bent. Ez a senki földjének a hangulata, a sehova nem tartozás
keserűsége.
Akár Molnár Ferenc vagy Tamási Áron nyomán bandukol végig New
York rideg utcáin, akár Amszterdam csatornáin hajókázik és a házakról
próbálja leolvasni a múltat vagy egy amerikai szuperszonikus vadászbombázón száguldozza be Nyugat-Európát, a történet, az élmény, a meglepetés vagy a megrettenés mögött ott lapul az örökké jelenlévő kérdés:
mit keresek én itt, hogyan jutottam ide? Nem tudom eldönteni, hogy novellistának jobb-e Halász Péter vagy riporternek, de amit ír, az hiteles,
pontos, főleg pedig emberi, nagyon emberi. „Az emigránsra, írja az előszóban, ha bármi kötelező rá, akkor az a humanizmus. Többet lát a világból, tehát tájékozottabb, nagyobb módja van az összehasonlításra, tehát
megértőbb, átélte egyéni drámáját, tehát emberibb.”
Mulatságos, ahogy leírja találkozását Teller Edével, a világhírű atomfizikussal: az érintkezés könnyedsége, a párbeszéd szellemessége és
élénksége mindkettőjüknél rejt valamit, amit nem szabad kimondani. A
Waterlooi csatatéren azon elmélkedik, hogy mire gondolhatott Wellington
és Napóleon, amikor a csata előtt ledőltek néhány órára pihenni. Tudtak-e
aludni, álmodtak-e valamit? Az emigránsra a félálomszerű didergés jellemző, mintha mindig csata előtt állna, mintha mindig döntenie kellene.
Csata előtt is áll, döntésekből áll élete. Idekint se érzi jól magát, ha rászánja magát a hazatérésre, otthon se érzi jól magát. Idekint ugyanaz a
nyugtalanság gyötri, hogy haza kellene menni, mint ami otthon a távozásra serkenti.
HINNI A HIHETETLENBEN
A befelé forduló és múltjára boruló Sinka István új verseit ízlelgetem, s
amit régóta hordozok magamban, most meggyőződéssel ki kell mondanom: költészetében, mélyhúrú balladáiban van valami Krúdy Gyula-i
elem. Jó egy éve az Élet és Irodalomnak adott nyilatkozatában tiltakozott
az ellen, hogy Ady utánzónak tartsák, amiben teljesen egyetértek vele; a
Krúdy-hasonlatot sem azért említem, hogy epigonná degradáljam, más
vonatkozásban. A hangulatai, alakjai keltették bennem az érzést, ahogy
örök bojtári tartásával ott áll a pusztán és megrengve nézi a tájat, az átsuhanó árnyakat, a kéklő dombok mögött meghúzódó életet, a ködbe burkolódzó világot, a láthatár fölé emelkedő társakat, akiknek hallgatásában, a
mozdulataikban és magányosságukban oly könnyű ráismerni Sinkára.
A Mesterek uccája c. kötet első fele 64 oldalon 45 legújabb versét, a
második, bővebb része, 160 oldalon a címül szolgáló hosszúlélegzetű,
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remek balladáját tartalmazza. Sinka új oldaláról mutatkozik be, a pásztorok, szegényparasztok és ködalakok után most a falusi kisiparosokat jeleníti meg, kissé megintcsak Krúdy-i vonásokkal, de annyi részlettel, emberi érzéssel, színek, hangulatok, sorsok oly tökéletes elegyítésével, hogy
méltán teszi fel a koronát a Mesterek uccájával életművére. Verseiben
mindig meglepett a paraszti élet részleteinek fölényes ismeretével, gazdag
szókincsével, tökéletes jellemzésével. A falusi iparosok szerszámainak
felsorolásával, szóhasználatuk pontos visszaadásával a Mesterek uccája c.
kötetében Sinka a magyar nyelv olyan emlékeit kötötte most is pompás
csokorba és menti át, melyeket hovatovább már csak a néprajzi munkákban vagy elemző szótárakban lehet megtalálni. A mesterek, akiknek balladáját megénekli, a faluvégen, öregségére gondol:
nekitámaszkodik a műhelyajtónak
(segédje azt se tudja, mi lelte!)
s kezében megáll a nagyélű fejsze
s vigyáznia kell rá, hogy el ne ejtse.
Szemén olyankor a kék semmi
tükröződik, a bú virága:
a virágtalanok nefelejcse.
A hetvenegy éves Sinka az eltűnő, elmerülő mesterekkel búcsúzik egy
világtól, melyhez őmaga is tartozik. Nagybetegen fekszik a lakásán, gyötrelmes idegfájdalmakkal. Felesége ápolja, injekciók enyhítik kínjait. A
puszta egykori félvad fia, ahogy egy versében önmagát jellemezte, csak
féloldalt tud feküdni, s kezéből időnkint kiesik a ceruza. A Mesterek
uccája a fejében készült el, gondolatban formálta a sorokat, ismételgetve
összerakta a verseket és amikor volt egy nyugodt félórája, emlékezetből
gyorsan leírta a befejezett részt. Bojtár korában egy Petőfi-kötet olvasása
„nyitotta ki a szemét”, első versét tizenhatéves korában a legelőn a csizmája szárára tintaceruzával írta, onnét este a hodályban olajmécsesnél
lemásolta. Amint most visszatekint küzdelmes, viszontagságos életére,
megenyhülten írja a kötet egyik versében:
Úgy megyek át a zajongó világon,
hogy sérelmeimet nem viszem fegyverül,
csak mosolyt viszek, mosolyát azoknak,
kik a madaraknak is prédikáltak.
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Az Élet és Irodalom munkatársával folytatott beszélgetése során azt
mondotta, hogy „foglalkoztatja” a Biblia, „vele kapcsolatban az örök
nagy emberi problémák”. Arra a kérdésre, hogy hisz-e Istenben, ezt válaszolta: „Hiszek, de nem valami szakállas öregben, ahogy a primitív képzelet felfogja az istenhitet. Számomra a hit: hinni a hihetetlenben!” És
amivel a kötetben búcsúzik, az több, mint szimbólum, az maga a hit: „Talán mégis, mégis az idő árad, s árad vele a remény is? S mind a kettő ott
kopog már kívül a műhelynek falán, s ez már egy új kornak jele?” A műhelyek alatt biztosan az alkotást érti Sinka, s az új kor csak a szabadság
lehet.
TETT ÉS KLISÉ
Nagy érdeklődéssel olvastam Darvas József Gyűjtőlencse c. könyvét,
mely a háború előtt és alatt írt riportjait foglalja magában. Azt hiszem, ez
a korszak, az 1936-tól 1944-ig terjedő idő volt Darvas József életének és
alkotásainak legőszintébb szakasza. Jól ismertem őt, ugyanazoknak a lapoknak dolgoztunk, egy kávéházi asztalt ültünk körül, s annak ellenére,
hogy kommunista kapcsolatairól tudtunk, közöttünk, a népi írók táborában érezte a legjobban magát. Ez volt az igazi világa, velünk tervezett, a
sorainkban maradt, amíg érdekei vagy félelme el nem vitték Rákosihoz,
akinek hűséges híve maradt mindaddig, amíg hatalmon volt, sőt még bukása után is egy darabig.
A jómodorú, mindig mosolygó, egyféle kispolgári eleganciával öltözködő Darvas József nem volt forradalmár; ő nem akarta megdönteni a
fennálló rendet – reformokkal akarta a hatalom részesévé tenni a népet,
elsősorban a szegényparasztságot, melyből jött és az ipari munkásságot, a
városi proletáriátust, mely igazán sohasem fogadta be. A Gyűjtőlencse
Darvasa nem indulatos író, huszonegynéhány év távlatából olvasva riportjait, az ember úgy érzi, hogy inkább a szegények, elesettek, lemaradottak
megértésére törekedett, mint követeléseik programba foglalására: nem az
érdekelte, hogyan lehet kiszorítani egyes elemeket vagy rétegeket a hatalomból, hanem inkább az, hogyan lehet a kirekesztetteket beemelni a
nemzetbe. Nagy távlatokká mégsem szélesedett a gondolkodása, valahogy
rabja maradt annak a rétegnek, melyhez legközelebb érezte magát és viszszatérően ismétli a problémáit azzal a faluszéli szemlélettel, mely sem a
szegényparasztságot, sem politikai vagy irodalmi képviselőit nem engedte
az elkötelezettségükön felül emelkedni.
Darvas írásai tükrözik egyéni élete tragédiáját. Amikor elvégezte a
kiskunfélegyházi tanítóképzőt, megpályázta az orosházi evangélikus
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templom kántori állását, de a próbaéneklése nem sikerült (Féja története).
A presbitérium ítéletében Darvas hangjánál valószínűleg nagyobb fontosságot tulajdonítottak származásának: a dölyfös nagygazdák nem akartak a
falu széléről kántort fogadni. Nekik „úr” kellett, még akkor is, ha az illető a hatodik faluból keveredett elő és a tanítóképző alakította ki a tiszteletreméltóságát. A fiatal Darvas, és ez teljesen érthető, karrierre gondolt, a
faluszélről, vagy ahogy a parasztok az egyházsorú faluvégeket nevezték, a
félgatyaszár-utcából be akart jutni a gazdag alföldi mezőgazdasági város
központjába. Visszautasítása, kudarca, élete végéig elkíséri, politikai és
irodalmi szereplését döntően befolyásolta.
A kötetében összegyűjtött 43 riport kivétel nélkül mind jó, változatlanul érdekes, bár a stílusa monoton és formailag nem tömör. Olvasás közben úgy éreztem, hogy én is vele baktatok Budapestről a betonon Szolnok
felé a forró nyárban, amint kéthetes gyalogtúrával útban volt Orosházára.
Amit útközben látott, az a harmincas évek magyar vidéke, aprólékos megfigyelései, a karakterek, akikkel összeakadt, az útmenti tanyák, vagy az
úttal kettévágott falvak, városkák élete mind-mind oly ismerős, annyira
élő, hogy méltán tekinthető a „Mit látok az országúton” c, riportja a kötetben a korabeli társadalomrajz egyik kiváló alkotásának. Hasonlóképpen
a Teleki-téri kubikosokról, a házalókról, az ágyrajárókról, a faluból a
nagyvárosba vetődött szegényekről, akiknek csak a városszéle jutott területi és társadalmi vonatkozásban egyaránt, meglepő ismerettel és magát
olvastatóan ír. Mégis, egy idő után a magamfajta professzionista érdeklődő is azt kérdezi, hogy kevesebb nem lett volna-e jobb, vagy több? A történetek ismétlődnek, a sorsok azonosak, a magyar társadalom perifériájára szorult emberek a szegénységnek ugyanazokat a vonásait viselik, uniformizáltak. Amikor Darvas a riportokat írta, 1936 és 1944 között, a problémákra való felhívás szolgálat volt, tett: így egy kötetben propagandisztikusan hatnak és gyűjteményes kiadásuk Darvast is beállította abba a
hosszú sorba, mely a kommunisták felfogása szerint, hatalomrajutásukat
különböző fázisokban és szerepekben készítette elő.
A jó riporter megoldást nem javasolhat, nem az a feladata, de ahogy
Darvas bemutatja a helyzetet, az életet, a sorsokat, az olvasót hozzásegíti
a megfelelő tanulságok levonására. A Gyűjtőlencsében van néhány olyan
riport (a Kertmagyarországról, vagy a makói hagymakertészekről), melyek Darvas szerint is, a helyes megoldás irányába mutattak. Ez a megoldás pedig, akár Somogyi Imre, a lánglelkű parasztapostól álma, aki a
nagybirtokok helyébe virágzó kerteket akart varázsolni és egyszerű tartósítási eljárásokra tanította a parasztokat, akár a makói hagymások, a ho1785

moki gazdák edzett üzleti érzéke, az egyén érvényesülésére és boldogulására törekedett. Milyen kár, hogy Darvas cserben hagyta ideáljait és eszméit, s fenntartás nélkül vállalta azt az esztelen és kegyetlen kommunista
agrárpolitikát, mely felszámolta a parasztéletformát és beterelte a demokratikus reformokra és termelési formákra, önkéntes szövetkezésre kész,
megérett agrártársadalmat a kolhoz-falanszterbe.
Mindig szerettem volna megérteni Darvas motívumait, ösztönzéseit,
ambícióit, akárcsak a többi népi íróét, akikkel egy évtizedre összekötött a
sorsom. Két írása azzal biztatott, hogy érti és érzi a nemzetet és nemzeti
perspektívába akarja kivetíteni a magyarság problémáit. Egyik a Hunyadi
Jánosról szóló regénye, a Törökverő, a másik a Zrínyi drámája. Aki ezt a
két katonát választja hőséül, annak valami megmozdulhatott a fejében a
magyar sorsról és a magyar végzetről. Mindkettő a török ellen harcolt:
Hunyadi távol akarta tartani a törököt Magyarországtól, Zrínyi ki akarta
űzni Magyarországról. Mindegyikük gondolkodásában egy olyan ország
körvonalai bontakoztak ki, mely önmagában meg tud állni és népei igazi
hazája lesz. Aki ezt a két óriást állítja kortársai elé, nyilván követendő
példaként, eszményként, annak valami oka lehetett erre. Azt tudom, hogy
Darvas vagy harminc éve miért írt regényt Hunyadi Jánosról: a német
törekvések, a Harmadik Birodalom terjeszkedése ellen akarta hangolni a
magyart. Zrínyi drámája, mely most készült el, csak egyféleképpen érthető vagy értelmezhető: a török helyett az oroszra kell gondolni.
Nem tudom, így van-e, ezt akarta-e elérni? A tüzek sokáig égnek egy
népben és egy emberben, míg fel nem lángolnak. Darvas 56-ban nem találta a helyét, Kádárral azonban mintha rendben lenne, ami azt jelenti,
hogy az oroszokkal is rendben van. De akkor miért írt Zrínyi-drámát?
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ZSIGMOND ENDRE
A tanítás szenvedélye 565
Németh László: Kiadatlan tanulmányok I-II.; Magvető, Budapest 1968,
1512 lap.
„Aki olyan munkába temette erejét, amely igénye szerint építkezésre emlékeztet, az azt – van jövője vagy nincs – pályája végén valamiféle tető
alatt szeretné látni. Ez a felelősségérzet vagy emberi gyengeség hozta ezt
a könyvet is létre” – ezekkel a szavakkal kezdi Németh László kétkötetes
új tanulmánygyűjteményének rövid előszavát. Már a legelső mondatok
megütik tehát a Németh László-i életmű alaphangját és mintegy megadják
az egész megértésének kulcsát: a kegyetlenül hajszoló felelősségérzet, az
építkező és szüntelenül építkezésre sarkalló gondolkodói munka és az
állandó kínzó kétely, hogy mindennek, vagyis az építkezésnek és annak is
amit szolgálni kíván: a magyarul beszélők közösségének van-e jövője? –
ezek a motívumok az író életének és munkásságának címszavai is lehetnének. A Kiadatlan tanulmányok kötetei több mint ezerötszáz lapon ennek a felelősségérzetnek, építő munkának és szorongásnak présében született írásokat tartalmazzák; és ezek a motívumok adják meg a tanulmányok, jegyzetek, interjúk, naplótöredékek, előadások és magánlevelek
első pillantásra szinte zavarbaejtő tömegének a belső egységét is.
A két vaskos kötet valóságos kincsesbánya. Az embarras de richesse itt
valóban új, gazdagabb értelmet nyer; a kötet tartalomjegyzéke például
csak a közölt írások címét sorolja fel, de még így is több, mint nyolc lapot
foglal el. A tárgyalt témák puszta felsorolása is már névjegyzékhez vagy
lexikonlaphoz tenné hasonlóvá ezt az ismertetést és úgy érzem, hogy még
egy részletes, hosszabb tanulmány is csak egyetlen színtörést vetítene az
olvasó elé az egész műből áradó fehérsugárból. Ez az ismertetés mindezért csak vázlatos áttekintést adhat az egészről és csak néhány tanulmánynak szentelhetünk behatóbb figyelmet.
De mi újat is mondhatnánk Németh László tanulmányírói képességeiről? A szerző immár több mint harminc év óta egyik legnagyobb hatású
írónk, és ma már csak kevesen nem látják, hogy magyar nyelven talán
csak ő képes ilyen, szinte költői tömörségű és egyben tudományos pontosságú, káprázatosán eleven stílusban előadni elvont gondolatokat. Tollának érintésére a legelvontabb vagy legszárazabbnak vélt téma is lobbot
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Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 2. számában.
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vet, és ez a láng óhatatlanul átugrik az olvasóra, aki azon kapja rajta magát, hogy egyszerre csak hevesen érdeklődik a trigonometria története
vagy az ógörög nyelv tanulásának elméleti és lélektani kérdései iránt –
holott ezekről utoljára a gimnáziumban hallott, de érteni nem értette.
„Németh irodalmi esszéi Adyról, Bethlen Katáról, Lorcá-ról, Tolsztoj,
Csehov életművéről – vagy éppen a Szabó Lőrincnek szentelt megemlékezés: a műfaj remekei. Ha valaki világosan akarja látni, mi a különbség
író és filológus között, tanulmányozza Németh tanulmányait. A filológus
leginkább bélyeggyűjtőhöz hasonlít, aki jobbára csak egymás mellé ragasztja adatait, de lényegében kívül áll azon, amiről beszél. Az író, ez
esetben Németh László, másokat is belülről fejt, s közben legalább annyit
mond önmagáról, saját művészetéről, saját koráról, mint tárgyáról ...” –
írta néhány évvel ezelőtt Nyéki Lajos, a Párizsban élő kritikus.
Az idézet jól rámutat Németh László tanulmányainak egy kardinális
vonására: lírai esszék ezek, olyan fások, amelyek, szóljanak bár őstörténetről, Bartók zenéjéről, vagy a fizika gondolatvilágának kialakulásáról,
mindig odarajzolnak néhány új vonást a sajkódi remete önarcképéhez is.
A gyakran idézett goethei megállapítás, hogy minden írás voltaképpen
önéletrajzi töredék, fokozott mértékben érvényes Németh Lászlóra: A
Kiadatlan tanulmányok köteteit is lehet úgy olvasni – és én, bevallom,
úgy is olvastam őket végig, egyhuzamban – mintha egy páratlanul gazdag
érdeklődésű egyetemi professzor negyven évig vezetett naplóját forgatnánk. A professzori címet egyébként még 1943-ban kapta az író – nem
egyetemtől, hanem az ilyen kitüntetés adományozására még illetékesebb
fórumtól, egy költőtől.
Visszük a túlvilági lángot,
s hallgatjuk tört szívünk zaját,
visszük az épülő világot,
visszük Plátót, az Ideát.
Nem kell minékünk egyetem,
Bennünk az esti üzenet forr,
minden fűszál nekünk terem,
mi a fűben vagyunk professzor.
– írta Gulyás Pál a debreceni költő Professzor Németh Lászlónak című
versében – amiben talán csak azt lehetne kifogásolni, hogy Némethnek
valami olyan címet vagy rangot kellene adományozni, amely jelzi, hogy
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nem pusztán egy, hanem legalábbis féltucat egyetemi tanszék betöltésére
van képesítése.
A két kötetben negyven év munkásságának könyvfedelek közt eddig
még meg nem jelent írásait gyűjtötte össze, elsősorban azt – s ez a jó
harmadrész –, ami még egyáltalán nem jelent meg, aztán a régibb és
újabb folyóiratok lapjain kallódó írásokat. Így ez a kiadás jó alkalmat ad
az író egész pályafutásának áttekintésére.
Ha az itt közzétett munkákból kellene a legérdekesebbeket megneveznem, akkor fájó szívvel (mert nem lenne könnyű a választás) alighanem a
Gulyás Pál emberi és költői arcát felvázoló tanulmányt, a magyar irodalom lehetőségeit és jövőjét kutató, valamint a vallásos nevelés kérdéseit
boncoló írásokat választanám.
Közbevetően hadd jegyezzem meg, hogy a tartalomjegyzék, sajnos,
nem tűnteti fel, hogy melyik tanulmány jelent már meg és hol, és a „ciklusok” elé írt rövid bevezető mondatok is csak szórványosan és töredékesen tájékoztatnak a tanulmányok eddigi kiadásáról – holott egy ilyen, terjedelemre és szellemi súlyra egyaránt igen jelentős munkának nagyon is
szüksége lenne eligazító jegyzetekre. A kiadás előszava még 1966 januárjában íródott – a könyv pedig csak 1968 őszén jelent meg –, érthetetlen
tehát, hogy több mint két és fél év nem adott lehetőséget a gondosabb
rendezésre, a nagyon bő anyag néhány filológiai jegyzettel és kiadástörténeti mondattal való áttekinthetőbbé tételére. Mindezt részben talán az is
magyarázza, hogy mint a rövid előszó egy odavetett mellékmondatából
kitűnik („... míg a rendezésben magam is résztvehetek ...”) a sajtó alá rendezés munkáját és feltehetően a válogatást sem az író végezte. Egyébként,
a sajtó alá rendező neve és munkájának elvei szintén nincsenek feltüntetve a kiadásban.
„A vallásos nevelésről” című tanulmány – úgy hiszem – a legjellegzetesebben Németh László-i írás az egész kötetben: már nem is lírai esszé,
hanem valósággal esszé-vallomás. Egy platoni dialógus formájában perel
és vitázik egymással két Németh László: az egyik a hitet, illetve a hit máig is elfogadható érveit kereső gondolkodó, a másik pedig nem is annyira
a hitet látja üresnek, hanem inkább annak következményeit ítéli hiábavalónak, sőt veszélyesnek. Gondolom, a tanulmány gondolatmeneteit sem
az ortodox vallásos hívő, sem az ortodox ateista nem találja majd
kedvérevalónak – bár éppen ezért talán ők forgathatnák a legtöbb haszonnal. Egy gyémánt elme keresi itt a vallásos ösztön és az etikai parancsok
teljesítésének lehetőségeit: Németh Lászlónak régóta központi kérdése ez.

1789

Már a Minőség Forradalmában több hosszú esszében foglalkozott a vallás kérdésével.
Az író kiváló példája az olyan embernek, akinek az élet nemcsak véletlen, hanem megmagyarázhatatlan eredetű küldetés, önmagának is többször feltette a kérdést: „Mi voltam hát? – küszködő – ,agonizáló. Nem
azért, mert másokkal küzdöttem. A külső harc kényszer volt számomra.
Azért is túloztam benne, mert nem másokkal vívtam, szenvedélyből; magamat dobtam be, kötelességből. A vallásos harc, az volt az én sorsom.”
Németh személyes sorskérdései ebben a tanulmányban törtek a felszínre; a magyar sorskérdések egész munkásságában – s így ebben a két kötetében is – összekötő vonulatot alkotnak. A „Bezáruló méhek” és az „Irodalmunk jövője” című írások ásnak a legmélyebbre ebben a talajban.
Ilyen tárgyú írásai keltették a legnagyobb feltűnést és váltották ki a legtöbb vitát – egyébként joggal, hiszen az író maga is szemmelláthatóan
ezeket tartja legfontosabb, iránymutató munkáinak. Semmi sem lenne
érdekesebb, mint ezeknek részletes elemzése: de ezzel óriási fába vágnánk a fejszénket, hiszen minden tanulmányra szinte ellentanulmánnyal
lehetne válaszolni – annál is inkább, mert itt a felületesség, a hamis legendák, sőt sokszor, sajnos, a tudatos rosszindulat kormából lerakodott
félreértések vastag rétégét kellene áttörni az eredeti Németh Lászlóéi
eszmékig.
Az életművet, úgy érzem, pedagógiai szempontból kellene felmérni.
Az író nemzetnevelő: a jó pedagógus pedig nem az, akinek minden szava
csalhatatlan szentírás, hanem az, aki érdeklődését, lelkesedését be tudja
oltani tanítványaiba, hallgatóiba. Ez pedig Németh Lászlónak sok tízezer
esetben sikerült. Hogy aztán az egyszer megérintett szív és felriasztott
elme talán más irányból és más módszerekkel indul el a megmutatott kérdések feleletének felkutatására, az voltaképpen mellékes is – vagy legalábbis semmit sem von le a tanár, „a tűznek csiholója” kezdeményező
érdeméből.
És Németh László nemcsak hosszabb tanulmányaiban, hanem sokszor
egy odavetett gondolatmorzsával, vagy mellékmondattal is merész gondolati vándorlásra indítja el olvasóit. Mennyire elevenünkbe vág nekünk,
Nyugaton élő magyaroknak például, mikor irodalmunk nyugati elterjedéséről írva megállapítja: „Van érdeklődés, volnának kiadók, hisszük, hogy
művek is, de félkezünkön megszámlálható a tűrhető fordító ... Hány művelt magyar szóródott szét és él évtizedek óta a világban, de vagy az új
nyelvben nem honosodott meg, vagy az elhagyotthoz nem vonzódik már
eléggé, úgyhogy szinte egy sem képezte ki magát a magyar irodalom
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apostolává. A legnagyobb, amit megtettek, hogy néhány jó külföldi költőt
sikerült nyersfordításokkal a magyar líra tolmácsává befogniok.”
A Kiadatlan Tanulmányok persze az író tanulmányírói munkásságának
csak egy részét foglalja magában. Ha úgy tetszik, ez a két kötet
voltaképppen nem más, mint pazarlóan gazdag ízelítő az egészből és csak
annál inkább mutatja, hogy Németh László tanulmányait mielőbb teljes
egészükben ki kellene adni egy gyűjteményes kiadásban. A régebbi Németh László tanulmánykötetek ma már ritkaságszámba mennek, holott
éppen az ő esetében nagyonis szükség lenne a teljes áttekintésre, hiszen
legfontosabb, alapvető eszméi, minden következetessége ellenére is, oly
sok változatban bukkannak fel munkáiban, hogy csak az összes árnyalat
ismeretében lehetne róluk igazságos és méltányos ítéletet alkotni. Talán
múlóban van az az idő, mikor kicsinyes taktikai szempontok egy „Németh
László összegyűjtött tanulmányai” című sorozat tervének puszta felvételét
is abszurddá tették 566. A teljes sommázást csak egy ilyen kiadás tenné
lehetségessé, de az öntudat-alapítás állandó igénye, az „erős pedagogicus”
a mostani írásokon is átüt.
„Mit köszönhetek a Toldy-reálnak” című írásában, egykori iskolájára
emlékezve, vázlatosan ismerteti két, még kamaszfejjel, 17-18 éves korában, iskolai ünnepségeken elmondott beszédét. A beszédek érdekes bizonyítékai annak, hogy a hetvenedik esztendő felé tartó író nem egy alapvető gondolata – vagy ha úgy tetszik, szenvedélye – csírájában már ott volt
a kamasz fejében is. Beszédének mottója – vagy ahogy ő mondja „textusa” – egy Ady-vers volt, a „Hozsánna bízó síroknak”:
Mindig volt titkos, valamié
Názáretje az emberi Jónak,
Honnan elindult könnyesen,
Dagadón, szánva bús milliókat
És soha nem ölt meg iszap
Bátor, nagy vizű s tiszta folyókat.
A szónokló nagydiák igaz textust választott: ez a milliókat szánó szenvedély táplálta aztán negyven év írói, nevelői, emberi munkásságát. Nem
hihetjük, hogy ezt a valóban nagyvizű, gazdag folyót megölheti az értet566

Ismertetésem már a nyomdában volt, amikor a Szépirodalmi és a Magvető kiadó
bejelentette: elkezdte Németh László összegyűjtött művei kiadásának előkészítését. –
Zs. E.
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lenség vagy a rosszindulat iszapja. Szükségünk van, még sokáig szükségünk lesz Németh László bátor és tiszta tanítói szenvedélyére.
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SULYOK VINCE
A nemzeti önboncolás naplója 567
Per Olov Enquist: Legionarerna; Norstedt, Stockholm 1968, 416 lap.
Nyolcadik alkalommal került kiosztásra az Északi Díj, a skandináv államoknak ez a „házihasználatú” irodalmi kis-Nobel-díja. Az Északi Tanács idei választása egy svéd író alkotására esett (immár az ötödik svéd az
eddig díjazott kilenc skandináv között!): Per Olov Enquist Légionáriusok
című regényére.
Enquist 1934-ben született, első regénye 1961-ben jelent meg, s ezt
azóta további öt követte, melyekkel jelentős helyet szerzett magának a
svéd irodalomban. Szépirodalmi munkásságán kívül kritikusi tevékenységet is folytat: napjaink legjobb és legélesebb kritikusai között tartják számon.
A Légionáriusok szeptember első napjaiban jelent meg. Sem a regény,
sem a körülötte keletkezett vita és visszhang nem hagytak egy percig sem
kétséget afelől, hogy jelentős írói teljesítménnyel és irodalmi alkotással
állunk szemben. Az Északi Tanács általában előszeretettel részesít a díjban egy-egy kiemelkedő alkotás ürügyén egész írói pályákat – ezúttal
azonban kivételt tett. Kitüntetettjeinek névsorában, harmincöt évével,
Enquist messze a legfiatalabb.
Már eddigi regényeire is a nagyfokú társadalmi-szociális érdeklődés
volt a jellemző, s ez az érdeklődés a Légionáriusokban mintegy természetesen vezette el őt az úgynevezett dokumentumregény műfajához. A téma
kényelmetlensége és kényessége egyébként jól indokolja a könyv konkrét
tényekre, ellenőrizhető adatokra, állami ügyiratokra, sajtójelentésekre,
naplófeljegyzésekre és a még élő résztvevők személyes vallomásaira alapuló hűvös tárgyilagosságra való törekvését. 1946 januárjában száznegyvenhat balti menekültet kiadtak a svéd hatóságok az oroszoknak. Ezek a
baltiak, túlnyomórészben lettek, 1945 májusában érkeztek DélSvédországba, német katonai egyenruhában s mintegy háromezer német
katonával együtt. A baltiak zömükben fiatalemberek voltak, akiket az
országaikon átvonuló német hadsereg egyszerűen besorozott a hadseregbe
– csupán a tisztjeik között akadtak önkéntesek. A svédek, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, internálták őket. Június elején az oroszok jegyzékben érdeklődtek a svéd hatóságoknál a német és balti katonákat illető
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szándékaikról, mire a svéd kormány, az oroszokat is bizonyára meglepve,
azonnal készségét fejezte ki az említett háromezer német és másfélszáz
balti katonai menekült kiszolgáltatására. A svéd közvélemény csak 1945
késő őszén szerzett minderről tudomást, de a nyomban kitörő óriási sajtóvita, általános felháborodás és tiltakozás, sőt a szerencsétlen baltiak éhségsztrájkja, öncsonkítási és öngyilkossági kísérletei sem tudták már
megakadályozni „hazaszállításukat”.
A semleges Svédországnak, az újkori svéd történelemnek kétségkívül
ez volt az egyik legszégyenteljesebb cselekedete. Az egész nemzet lelkifurdalást érzett miatta, noha jogi szemszögből nézve formálisan feddhetetlenül cselekedtek a svéd hatóságok, A formális feddhetetlenség mögött
azonban olyan kirívó volt ebben az esetben a hideg embertelenség, hogy a
svéd közösségi lelkiismeret csak egyféleképpen volt képes reagálni: kínos
gyorsasággal igyekeztek elfeledni az ügyet. Nem utolsósorban ezért is
érezték sokan kényelmetlennek, sőt már-már szentségtörésnek, hogy
Enquist most egy négyszázoldalas könyvben teregette ki negyedszázados
szennyesüket ország-világ elé.
(Zárójelben idekívánkozik, hogy a baltiak érthetetlen s főleg embertelen kiszolgáltatása nem volt az egyetlen furcsa cselekedete a második
világháború körüli évek nagyon is kettős és kétes svéd politikájának. Az
óriási kapacitású svéd ipar szünet nélkül ontotta a fegyvereket és gépeket
Németországnak, a svédek tehát a szó szoros értelmében a háborús kontinens százezreinek és millióinak leírhatatlan szenvedése és halála által
gazdagodtak, zsírosodtak, éltek gondtalan békében. Norvégia német megszállása után engedélyt adtak a svédek a német hadseregnek, hogy a nyugati pártok vasútvonalát használja: Helsingborgon és Göteborgon át dübörögtek a harci fölszereléssel és katonákkal megrakott német vonatok Oslo
felé éveken át – s ugyancsak semleges svéd földön sikongtak visszafelé a
norvég ellenállókkal és zsidókkal megtömött, bedrótozott vagonok ... S ki
tudja azoknak a szerencsétleneknek a számát, akik Németországból, Lengyelországból, vagy éppen a megszállt Norvégiából fordultak beutazási
engedélyért a svéd hatóságokhoz – hiába, s akik emiatt az elutasítás miatt
koncentrációs táborokban, gázkamrákban végezték életüket?)
A fiatal, radikális gondolkozású Enquistet Amerikában emlékeztették
ezekre a kínos tényekre – ha már őmaga elfeledkezett volna róluk. „A
svédek rendelkeznek a világ egyetlen hordozható (transportable)
lelkiismerétével”, mondta az írónak 1966 nyarán egy amerikai a Mississippi menti Jackson városban, ahol Enquist úgynevezett polgárjogi tünte-
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tésen vett részt. „Sose beszélnek azokról a helyzetekről, amelyekben ők
kerültek szembe erkölcsi konfliktusokkal.”
Enquist megdöbbent, de fölvette az eléje dobott kesztyűt s vállalta a
szembesítést a nemzeti bűntudat következtében olyannyira eltussolt eseménnyel. A Légionáriusok ennek a vizsgálódásnak, nemzeti önboncolásnak a leleti naplója. Elkötelezettsége is megírására késztette, hiszen a tények iránti érdeklődés és tisztelet nélkül elkötelezettsége elvont és üres
pózzá korcsosulna. A személyesen megvizsgált faktumok, dokumentációs
hűséggel visszapergetett és realista tárgyilagossággal megírt események
mögött azonban elsősorban a politikai cselekvés mechanizmusának tulajdonképpeni működése érdekelte. Ha a baltiak kiadása és a többi hasonló
embertelenség egyszer már megtörténhetett, van-e valami garancia arra,
hogy ilyesmik többé nem ismétlődhetnek meg? S van-e arra, hogy a politikusok jogilag is és lelkiismeretileg is helyes, időtálló premisszákra építik a jövőben döntéseiket?
A kérdésfeltevésekben és a témaválasztás bátorságában tehát nincs hiány. A kívülálló olvasó azonban óhatatlanul mégis egyfajta csalódottsággal és kielégületlenséggel teszi le a könyvet. A benne kétségtelenül észlelhető becsületes tárgyilagosság ugyanis nem eredményezi a várt, sőt
elvárt konklúziókat. Leleplezi ugyan a baltiak kiszolgáltatása körül költött
történelmi hazugságokat, s demonstrálja a történelmi viharoknak védtelenül kiszolgáltatokkal való együttérzését is. A félreérthetetlen választást és
válaszadást azonban hallgatag-óvatosan kikerüli. Helyette valamifajta
rezignált kétségbeesésben és tehetetlenségérzetben végzi. Ül a hajó fedélzetén, útban Lettországból hazafelé, Svédország felé. Azért járt ott, hogy
személyesen találkozzék és beszéljen az oroszoknak kiadott hajdani baltiak előkeríthető, kinyomozható maradékával. Ül most a fedélzeten, a napfényben, s arra gondol, hogy hiába minden, kiáltásaikat nem hallja igazán
meg, könnyeiket nem látja igazán meg, őket nem érti soha igazán meg,
nem érez soha igazán együtt velük, csak ül a napban egyedül, csak él egy
másik világban ...
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BECZNER TAMÁS
A funkcionárius-gyerekek drámája 568
Nádas Péter: A biblia, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1967, 272
lap.
Nincs nagyobb igazságtalanság annál a keserű, illetve örvendetes ténynél,
hogy az írással foglalkozók különböző nemzedékei különböző feltételek
között alkotnak. Az aránytalanság körülbelül olyan, mintha valamilyen
versenyt a résztvevők egyik csoportjának szöges bakancsban, süvítő ellenszélben, nehéz sárban-álló szántóföldön kellene végigfutnia, a másik
csoportnak pedig napfény, ruganyos salak és könnyű futócipő jutna. Igazában nincs rá hasonlat, amely a tényt teljesebben kifejezné, mint maga a
tény: s ez a tény az az egyre inkább érzékelhető különbség, amely a másfél évtizeddel indult fiatal írók és a ma indulók pályáját jellemzi.
Nem szeretném Nádas Péter első könyvének – két jó kisregénynek –
jelentőségét csökkenteni a nevetséges felkiáltással, hogy ti. „bezzeg az
ötvenes években próbálkozott volna ugyanezzel...!” Mindig bosszantó
ugyanis, ha valaki a múlt nehézségeivel példálódzik a jelen nehézségeivel
kapcsolatban. Példálózni ezért egyáltalán nem akarok. A szerencsésebb és
boldogabb pályatárs kiegyensúlyozott művének kapcsán, kizárólag arról a
szerencséről szeretnék elgondolkozni, amely minden alkotás feltétele. Ez
részben az író sorsában jut kifejezésre. Szerencsés író volt: Goethe kamarás úr. Nem volt szerencsés író: Pintér Ferenc magyar munkanélküli, akinek egyetlen kitűnő novelláját őrzi egy antológia, s aki ennek a kitűnő
novellának megjelenése előtt, 1932-ben, 30 éves korában éhenhalt. De
nem csupán ilyen durva szélsőségek jellemzők az írók szerencséjére. Legtöbb esetben ugyanis nem a nyomor, az életveszedelem, vagy a kutyasors
rontják el egy író életművét. Éppen ellenkezőleg. A nyomasztó sors sok
esetben kristályosabbá és egyértelműbbé alakítja a műveket. Különösen
ami a költőket illeti. Ettől a tapasztalati ténytől függetlenül veszélyesnek
tetszik az a Hemingway-i gondolat, amely szerint az elszenvedett igazságtalanságokkal egyenes arányban áll az írói tehetség kibontakozása. Így ír
erről: „Dosztojevszkijt az tette azzá, ami, hogy Szibériába küldték. Az
írókat az igazságtalanság kovácsolja ki, ahogy a kardot kikovácsolják.”
Nem tudom, eléggé igazságos és eléggé emberséges elméletbe ez, hiszen eszerint Radnóti munkaszolgálatos pokoljárásának volt értelme,
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mégpedig az, hogy megírja a „Nyolcadik eclogá”-t, vagy az „Erőltetett
menet”-et. József Attilának pedig a vonat alá kellett dobnia magát, hogy
előzőleg leírhassa: „íme, hát megleltem hazámat, a földet ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem, ha eltemet, ki eltemet.” Ámbár igaz, hogy a költők, írók nem annyira a Hemingway-elmélet következtében pusztulnak
bele az igazságtalanságokba, hanem inkább az igazságtalanságok következtében. Mindenesetre elkeserítő az az ünnepélyes gyakorlat, amellyel
az irodalomtörténet és a társadalom tudomásulveszi és múzeumba, könyvtárakba helyezi az író pusztulása árán született remekműveket. Az ember
és az író megbonthatatlan személye válik itt külön, s az elpusztult ember
tetemén győztesen áll a művész.
Kegyetlen dolog, hogy mégis inkább azt kell az igazán szerencsétlen
írói sorsnak tartanunk, amikor az élő és bántatlan ember áll az elvetélt és
hamvábaholt író szelleme felett. Ilyen esetekkel bőségesen szolgál a másfél évtizeddel ezelőtti irodalomtörténeti gyakorlat s önkéntelenül ez kell
az ember eszébe jusson, amidőn a mai fiatalok zavartalanabb indulását
láthatja.
Az előző nemzedék ugyanis elsősorban azért nem válhatott azzá, amivé lennie kellett volna, mert erkölcsileg és szellemileg korlátolttá nevelték, hogy ne vegye észre az igazságtalanságokat. Jólműködő intézmény
foglalkozott ezzel a neveléssel. Ma már meglehetősen egyértelműen pillanthatunk vissza erre a nevelésre. Pár évvel ezelőtt megdöbbenve olvastam az egykori Fiatal Írók Munkaközössége egyik vezetőjének önéletrajzi
visszaemlékezéseiben, milyen páni rettegésben élt éveken át, amidőn régi
munkásmozgalmi társait egymásután tartóztatták le. „Szóval, ezért volt az
egész ...?!” – döbbent belém keserűen. Szóval, ezért kellett olyan antológiát szerkesztenie, amely még az akkori írókongresszus előtt is nevetségessé tette sematizmusával a fiatal írókat?! Szóval, ezért kellett
besúlykoltatni a fiatal írókkal a zsdánovi esztétikát? Ezért kellett tematikai tervet készíteni, ahol is a lélek jövendő mérnökei kézfeltartással vállalták el az állami tematikai terv valamelyik szempontját, hogy tudniillik
ki ír a munkásvándorlásról, ki a bányászok százméteres mozgalmáról, ki
pedig a munka előtti és utáni sajtóolvasás fontosságáról. Ezért sugallták
és erőszakolták bele húsz-huszonöt értelmes fiatalember agyába a nemgondolkodás vakfegyelmét. Azért, mert féltek a hatalomtól, vagy éppen
kártékony megszállottai voltak a hatalomnak. Annak a hatalomnak, amely
többszáz író kikovácsolásához elegendő igazságtalanságot követett el.
Keserű és szerencsétlen dolog, hogy ezek az igazságtalanságok e huszonöt fiatal egyikéből sem tudtak egy Dosztojevszkijt kikovácsolni. Mosta1797

nában sok szó esik a Cseres-korosztály szellemi kalandjairól, nehézségeiről, súlyos lélektani tehertételeiről és későn beérő termésükről. Ám ki
vette idáig számba azt a sematizmussal és felsőfokú szemináriumokkal
megrontott nemzedéket, amelynek egy évtized múlva minden szót ki kellett törölnie agyából, amit csak huszonegynéhány-éves korában az írásról
megtanult. E nemzedékből kettő-három börtönt járt később, kettő-három
eltűnt külföldön, nyolcan-tízen eltűntek a hazai ismeretlenségben, a többi
pedig javarészt elégedetlen sikertelenségben viaskodik önmagában azzal,
akivé írói pályáján válnia kellett volna. Az utóbbi esztendőkben voltak
alkalmak, a kulturális politika hullámperiódusai, amidőn hirtelen mód
nyílott volna, hogy egy asztalfiókból elővett művel bizonyítson valaki
közülük. Valami ellen, de főleg önmaga mellett. Ilyen asztalfiók művek
azonban nem akadtak. Ha akadtak, csalódást keltettek. Nem bizonyított
senki, semmit. És ha van szerencsétlen sors, tragikus kortársi azonosság,
akkor ez az. Élve maradtak, ez lényegében minden. Radnótihoz, Gelléri
Andor Endréhez, Sarkadihoz képest nagyon-nagyon kevés.
Ne kutassuk most, és főleg ne jósolgassuk, hogy a szellemi fertőzések
mennyiben gyógyíthatók? Egy részük gyógyítható, egy részük nem. A
szerencse törvényei szerint. Talán születnek majd művek ettől a nemzedékből is. Verejtékkel kidadogva, vagy elszánt türelemmel összehordva,
esetleg tiszta emberséggel halkan és későn elmondva. Egy azonban bizonyos. Az, hogy sohasem fognak tudni már fiatalon is elfogulatlanul és
kiegyensúlyozottan alkotni. Mint a mai kezdők.
Nem minthogyha ez volna a mérce. A huszonöt éves Thomas Marin,
aki megírja első nekibuzdulásra a Buddenbrook-családot, soha nem lehetett mérce. A szellemi önállóság azonban igen. És ilyen szempontból nevezhetjük elsősorban szerencsésnek Nádas Péter két kisregényét tartalmazó első könyvét.
Ez a szellemi függetlenség nem abban nyilvánul meg, hogy Nádas nem
vesz tudomást az előző nemzedékek lázairól, kóros hiteiről, vagy, hogy
pontosabban és gyakorlatibban fejezzük ki magunkat: mintha nem élne
benne a mában. Az tudniillik elszigeteltség volna és nem önállóság. Ennek az új nemzedéknek legkevésbé sem a politikától való elfordulás a
jellemzője. Az megintcsak a végletesen csalódott elődök tulajdonsága.
Nádas egyszerűen csak eredeti jelentése szerint értelmezi ember és világ
kapcsolatát, ö tudniillik úgy indul neki az írásnak, hogy nem az irodalommal kapcsolatos külső szempontok és viszonyok elfogadására vagy el
nem fogadására fordítja írói energiájának jelentős részét, hanem az írásra
magára. Nem a megírandó mű belső világától független szempontokra
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figyel, hanem mindent kizárólag aszerint hangsúlyoz, ahogyan azt az írás
belső sugallata diktálja. Az írói harmóniának, az igazi alkotásnak egyedül
lehetséges útja ez: a futáshoz szükséges ruganyos salakpálya. A nyugodtabb alkotói körülmenyek között, természetesen mindenkitől eleve nagyobb teljesítményeket várhatunk. E viszonylag kiegyensúlyozottabb
kornak kétségtelen eredménye és lehetősége, hogy az írók teljesebben
valósíthatják meg műveiket. Műveikben önmaguk világát. Egyszóval önmagukat.
A biblia című kisregény belső harmóniájának az a következménye,
hogy az ábrázolt életanyag előadása seholsem válik görcsössé. Nincs
benne elfojtott és kimondhatatlan indulatok áttételes kiélése. A téma drámája a Nádas Péter korosztályáé. Illetve ebből a korosztályból: a funkcionárius-gyerekeké. A kiadó a könyv borítólapján hangsúlyozza, hogy nem
önéletrajzi jellegű az írás. De hát ez igazán mellékes. Az író mélyen belülről ábrázol egy családot az ötvenes évek új, villatulajdonososztályából, de nem enged a kísértésnek, hogy a választott tárgyból kiindulva a regény belső világán kívüli, külső, köztudott eseményekre célozna. A család belső, elidegenedett világa a tárgy. A funcionárius szülők
elidegenedése a gyerektől, akinek nevelésére nincs idejük, s a gyerek ébredezése az érzelmi világból a tudati-világ első észrevételeire. Ezek az
első észrevételek embertelenek. A kisregény leszámol, de nem a rendszerrel, amely ezt az elidegenedést létrehozta, hanem emberi adottságainkkal.
A regényben a szülő-gyerek viszonyról sem tudunk meg alapvetően újat.
De alapvetően igaz, amit például a félelem szerepéről mond, a gyereklélekben. A kegyetlenség és a hazugság belső nyugtalanságot okozó, tehát
megrendítő és érzékennyé tevő szerepéről. Közismert lélektani tény a
gyerekek kegyetlensége. Nádas egy kisfiú lélekrajzán keresztül most világossá teszi, hogy a sajnálat és a szeretet hogyan ébred fel és válik tudatossá egy gyerekben, saját kegyetlenségei következtében. A belső fejlődés
alapvető pillanatait kapjuk, s látjuk, hogy az emberi léleknek a külvilág
csak egyik mozzanata. A külvilág hatását nem rajzolja Nádas nagyobb
súlyúvá, mint ahogyan az egy gyerek tudatában jelentkezik. A szomszéd
villában lakó kislány, egy másik funkcionáriusgyerek, is csupán arra jó,
hogy egy pillanatra felvillanjon a külvilág hatásának mélységes förtelme.
De csak egy pillanatra. A gyerekek veszekedésében.
Az egyik mérgében társa arcába vágja a labdát. Ez felindultan nekiront, de a tettes elszalad.
„Megfordultam és futottam a kerítés felé. Áttörtem magam a sövényen
és átbújtam a lükon. Ingem beleakadt a drótba, hiába rángattam, nem en1799

gedett. Odaért, hallottam ellenségessé vált szuszogását, megrántottam
magam. A vászon fityegve ott maradt a kerítés alján. A tehetetlenségi erő
lökött tovább, egészen a teniszpálya közepéig. Ott megfordultam. Áthajolt
a kerítés fölött és sírós hangon üvöltötte:
– Elvitetlek, elvitetlek az apámmal! Elvitetlek!”
Ennyi és nem több, amit a Rákos-rendszer külső körülményeiről megtud az olvasó. Nem kis tanulság a mértéktartással és írói fegyelemmel
kapcsolatban, hogy a legmegrendítőbb iszonyatot képes vele megragadni
és emlékezetessé tenni. Ennek, a regényben ábrázolt nemzedéknek minden oka meglett volna, hogy kegyetlenebbé és elszántabbá váljék, mint az
apák, az anyák, akiktől csak elszántságot és keménységet tapasztalt. Gyönyörű dolog tetten érni azonban egy kisfiúban, hogyan reagál az élet elidegenítő antihumanitására mégis részvéttel és emberszeretettel. Nádas
csupán ennyit tart fontosnak elmondani erről a gyerekkorról. Ki tudja,
nem több-e ez, az idősebbek, a mi többet tapasztalt és mindent
számontartó, szemrehányó tudásunknál?
Míg ez a kisregény egy szerencsés és boldog írói indulásról tanúskodik, a második, A pince, arról, hogy a szerencsésebbek és boldogabbak
sem tudnak kibújni bőrükből. A külsőleg nyugodtabb történelmi kor még
nem jelenti, hogy a művészi küzdelem nehézségei elől is kitérhet az író. A
művészi kifejezésnek nemcsak külső, hanem belső nehézségei is vannak.
Az igazság néha hozzáférhetőbb, néha nem. Hemingway nem válaszolt
például arra, mi történik akkor, ha egy Dosztojevszkij nem olyan korban
él, amelyben a látványos igazságtalanságokon viszonylag egyértelműen
kikovácsolódhatik azzá, amivé lennie kell. A fizikusok abban a szerencsés
helyzetben vannak, hogy a hatás és ellenhatás törvényét például mindig,
minden körülmények között a maga realitásában tanulmányozhatják, mert
ha nekimennek a falnak, az mindig visszarúg. Ám a művészi vizsgálódások tekintetében nem mindig ilyen kedvező a helyzet. A kevésbé harsány,
kevésbé erélyes, kevésbé „rúgós” korszak, a maga kevésbé kiélezett,
konfliktustalanságával elfedi a társadalmi jelenségek okait. Míg a tizenöt
évvel ezelőtti elidegenedés okait vizsgálva Nádas eléggé könnyen megragadhatta a lényeget, a mai „jólétibb” kor szürke, langyos idegenségét
szemügyre véve, feltűnő mennyivel határozatlanabb az író.
A pince című kisregény hőse, ha ugyan szabad ezt a klasszikus kifejezést használni erre az emberre, kis alkalmazott, fényképészsegéd, aki igazán átélt emberi kapcsolatok nélkül tengődik egyik napról a másikra. A
semmit kell tehát megragadnia és felmutatnia az írónak. A titokzatos
semmit. Nem véletlen talán, hogy Nádas a kafkai módszerhez nyúl. És ez
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még nem volna olyan nagy baj. De úgy tetszik, legalábbis ennek a kevésbé sikerült kisregénynek az alapján, hogy Nádas belső látási módszere
nem azonos Kafkáéval. Mintha az első kisregény módszerével élesebben
látott és tudott volna mindent. És főleg többet tudott az emberekről.
Azt, hogy egyszerűbben mondta el, nem akarom megemlíteni, mert az
egyszerűség nem alapvető alkotói feltétel. De nem véletlen, hogy az olvasó önkéntelenül az első kisregényhez viszonyítja a másodikat. És nem
megfordítva. Ez a művek természetes nehézkedési törvényét bízonyítja.
Az sem véletlen egyébként, hogy az olvasó nem tud ellenállni az egyébként meglehetősen szerencsétlen összehasonlítgatásnak. A hasonlítgatás
ugyanis nem kritikai módszer. Semmire sem megyünk, ha Thomas Mann
„Királyi fenség” című regényét összehasonlítjuk a „József” tetralógiával.
Ám Thomas Mann-nál olyan vitathatatlanul thomasmann-i ami bármelyik
regényéből kifejeződik, hogy még okvetetlenkedésként sem merül fel
senkiben az összehasonlítás. A két Nádas-kisregény között azonban valahol a lényeget illetően van eltérés. Nem arról van szó, hogy az egyik jobb,
hanem arról, hogy az egyik más. Óvakodnunk kell attól, hogy okos tanácsokat adjunk a fiatal írónak, melyik Nádas az igazi. Ezt néhány kritika
megtette. Azt azonban nem tudhatjuk, hogy ő milyen úton válhatik azzá,
akivé lennie kell. Erre céloztam azzal, amikor az előbb megemlítettem,
hogy az igazi belső küzdelem alól nem vonhatja ki a szerencsés Nádas
sem magát.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Költészet felnőtteknek 569
A föld fényei, Mai lengyel költők; Európa Könyvkiadó, Budapest 1968,
179 lap.
Kevés országban van a költészetnek annyi becsülete, mint Lengyelországban. A becsület nem azonos a népszerűséggel, bár feltehetőleg sokkal
több lengyel olvas verset érettségi után is, mint angol vagy francia; a becsület társadalmi rangot jelez. A költészet különleges helyzete a lengyeleknél, mint nálunk is, történelmi és társadalom-lélektani okokra vezethető vissza; nálunk még ma is kísért Petőfi lángoszlopnak stilizált költője, a
lengyeleknél a poéta-vátesz, a népvezér-bárd, a mickiewiczi típusú költő.
Varsóban, csakúgy, mint Budapesten, versekkel szokott kezdődni a forradalom; köztudott tény, hogy a közelmúltban lezajlott lengyelországi diáktüntetések és zavargások is irodalmi szikrából pattantak ki, Mickiewicz
„Ősök” című drámájának betiltásából. Aki ezt az országot kormányozni
akarja, annak számolnia kell az írókkal, a költőkkel.
Jóllehet a mai lengyel költők nem követik nagy romantikus elődeik
példáját. Lemondtak a váteszi szerepről, le arról, hogy „milliók nevében”
beszéljenek. Míg azok halálukig tartó száműzetésükben emlékeikből, vágyaikból, kétségbeesésükből világot alkottak, a ma lengyel költője magából a világból, a sokrétű, összetett, szövevényes valóságból indul ki,
mondandója, ha nincs is köze a társadalom mindennapi gondjaihoz, általános érvényű tapasztalatokból táplálkozik. A huszadik század közepén a
lengyel költő nem vezeti népét Kánaán felé, gyanakvással fogadja az
újabb-ígéretekföldje felé vezettetést; nem mond le azonban a véleményformálás, a költői ítéletmondás jogáról, hol pátosszal, hol iróniával, de
mindig az egyedülálló ember oldalára áll, az egyén kibontakozását, méltóságát, vagy szabadságát fenyegető erőkkel szemben. 1956 óta jelentéktelenné zsugorodott a közvetlen politikai költészet hajdan zajos híveinek
száma, s némi egyszerűsítéssel azt mondhatnánk, három új irány alakult
ki: a külvilágot mítizáló, aszociálisan-költői, képekben, invencióban gazdag krakkói iskola (Nowak, Harasymowicz), a „nyelvi filozófiai”, elidegenedett-elidegenítő, tárgyakat megszemélyesítő irány (Biatoszewski) és
a kettő között elhelyezkedő, elég széles medrű főáramlat, amit jobb híján
„históriozófikus-elemző” áramlatnak neveznénk. Rózewicz és
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Szymborska, Karpowicz és Herbert mind ide sorolhatók, bár mindegyikük más költői tradícióhoz nyúl vissza, s más-más szemmel nézi, s értelmezi a történelem kulisszahasogató drámáját és tragikomikus közjátékait.
Mielőtt azonban „A föld fényei” jóvoltából eljuthatnánk az élő lengyel
költészet kertjeibe, egy halott költő nevén akad meg a szemünk. A költő,
Krzysztof Kamil Baczynski, ma egyidős lenne Tadeusz Rózewicz-csel,
mindketten 1921-ben születtek. Baczynski elesett a varsói felkelésben, s a
háború alatt írt versét a szerkesztő „mottó”-nak szánta a túlélők és továbbverselők antológiája elé. Helyes-e ez az elgondolás, mennyiben fejezte ki Baczynski a megmenekültek lelkiállapotát, mennyi köze van a
neoromantikus, Sfowackin-nevelkedett Baczynskinak az 1956 utáni, alapjában romantikaellenes lengyel lírához, nem firtatjuk; magához a versfordításhoz azonban hozzá kell szólnunk. Ezt a címtelen verset, amelynek
első sora „Ha puskám egy napon leejtem...” 570” a magyar fordító (Kormos
István) érthetetlen hanyagsággal, rosszul és felületesen fordította.
Itt néhány gondolatot szeretnék közbeszúrni a versfordításról. Magyarok lévén, megszoktuk, szinte elvárjuk a jó műfordítást, s bár egyes szövegek még a mi oly igen képlékeny nyelvünknek is bevehetetlennek bizonyulnak, műfordítói hagyományunk s nyelvi erőnk tudatában hisszük,
hogy a legtöbb verset (gyakran csak fáradságos, keserves munkával) jól
meg lehet magyarítani. Néha túlságosan is formahű igyekszik lenni a magyar fordító, s ez a túlzásba vitt formai műgond az ihlet, vagyis a természetes költőiség rovására megy; a jó fordítás ismérve végül is az, hogy
visszaadja az eredeti vers struktúráját és hangulatát, s a lehetőséghez képest híven kövesse annak mondandóját, visszaadja képeit, fordulatait,
rímeinek zenéjét. Mindezek mellett a megmagyarított versnek jól kell
hangoznia magyarul. A jó versfordítás rugalmas, de az eredetitől elnemrugaszkodó; leleményes, de nem parafrázisba-ügyeskedő. A rossz
fordítás lehet úgy rossz, hogy egyáltalán nem szöveghű, illetve formahű,
de úgy is, hogy míg megtartja a formahűség és a tartalomhoz való igazodás látszatát, valójában tele van a problematikus szövegrészek fölötti átsiklással, azok leegyszerűsítésével, másrészt pedig önkényes kitöltéssel, a
halványabb helyek „átpoetizálásával”.
De térjünk vissza a szóbanforgó fordításhoz. Az első versszakban még
csak egy enyhe átpoetizálás akad – míg Baczynskinái „emlékmű se álljon
mellettem (ti. sírom mellett) áll, Kormos ezt „emlékoszlop se zengjen
engem”-mel ülteti át. A következő versszak már zavaróbb. Idézzük Kor570
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mos verzióját: „Majd jön idő a szerelemre. / Fekete puskacső tíz ujjam /
ölelésre görbül most – ha rándul / halált muzsikál a fülekbe” (5. oldal). A
puskacső-ujj hasonlat ugyan szerepel az eredeti szövegben, de honnan
vette a fordító az „ölelésre görbül most” kissé idétlen fordulatát? Feltételezzük, hogy a kőltő ujja ölelés közben nem szokott rándulni? Ha viszont
rándul, akkor halált muzsikál a (!) fülekbe?
De menjünk tovább. A negyedik versszak első sora teljes félreértésre
vall. „Bo przeciez trzeba czas przemienic”, amit Kormos „Ha perceink
szilánkra törnek”-kel fordít, valójában egészen mást jelent, körülbelül
ennyit: „Mert át kell változtatni az időt”, ami utalhat a kor megváltoztatásának igényére, de az idő (bibliai asszociációt ébresztő) átlényegítésére is.
A második sort „s az indulat elkushad bennem” szintén nem szabad
szószerint vennünk, hiszen Baczynski csak ennyit mond: „de bennem itt
sötét erő van”, tehát kushadásról nincs szó. Két strófával később a „láthatatlan rózsák lélegzeté”-ből „láthatatlan rózsák bokra” lesz Kormosnál
(rímkényszer: forogva-bokra), a következő versszakban pedig megtudjuk,
hogy a lengyel költő keze „ölni nem átall”, de ezt csak Kormos állítja,
mert az eredeti szöveg szerint: „És hogyan álljak majd meg közöttük / e
kézzel, amely csak lőni képes”. Elég hozzá ez a Baczynski-vers, nem veszem tehát sorra minden versszakát, bár mindegyikben találni olyan változtatást, vagy átsiklást, ami nemcsak az értelmen, a vers egészének a
hangulatán is változtat. Csak még az utolsó versszakot szeretném idézni,
először magát a szószerinti, „nyers” szöveget:
„és a földet a tenger zúgásává változtatom,
s a fákat az állatok lágy vonalaivá, és
akkor majd kezemre hull
a dalban újjászületett – hűséges föld.”
Nem könnyű szöveg, inkább csak sejteni, mit mond a költő, mint biztosan tudni. Sok függ az értelmezéstől. Fordítónk azonban nem teketóriázott sokat, értelmezte a szöveget, a következőképp:
„... zuhogjon
a tenger hozzánk szelídülve,
hogy a föld legyen újra otthon,
és béke hulljon szép szívünkre.”
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Milyen rutinos, milyen megnyerő! Benne van minden, tenger, föld,
még a békesség óhajtása is. Csak egy kicsit másképp. Ez már régen nem
Baczynski-fordítás, hanem Kormos-parafrázis Baczynski motívumokra,
amit a fordító lendületesen „odakent”. Mint a szövegek összehasonlítása
tanúsítja, baj, ha valaki nem ismeri a nyelvet, amelyből fordít, de még
nagyobb baj, ha az illető nem veszi magának a szövegben való elmélyedés fáradságát, hanem fordítói kelléktárának sablonjaira és fáradt intuíciójára támaszkodva fordít.
Igazságtalanság lenne azonban ezért az első helyen közölt és szerencsétlenül megválasztott fordításért a versantológia egészét elmarasztalni.
Kétségtelen, hogy 1945 óta ez Magyarországon a modem lengyel költészet első reprezentatív, jó érzékkel összeválogatott antológiája. Az itt szereplő harmincegy költő közül egy-két kivétellel mind megérdemli, hogy
magyarra fordítsák. Igaz, a harmincegy közül ötnél többet aligha sorolnék
az európai élvonalba, de mivel nem vagyok a költői Európa-válogatott
szövetségi kapitánya, ennek nincs különösebb jelentősége. S ha meggondoljuk, két nemzedékből (a harmadik, a legidősebb, Jastrun, Wazyk és
Stonimski nemzedéke ebből a kötetből kimaradt) öt igazán kiváló költő –
nem is kevés.
Rózewicz, Biafoszewski, Szymborska, Herbert, Grochowiak – ez lenne
a tentativ, ma még megfellebbezhető névsor. Közülük a kötet anyagát
válogató Kerényi Grácia Miron Biatoszewskit „ugratja ki” huszonhét
verssel. Biatoszewski általában rövid verseket ír, de 27 mégiscsak túl sok
Herbert tíz és Rózewicz nyolc verséhez viszonyítva. Attól függetlenül,
hogy M. B. kitűnő költő; nyelvi leleményével, különös remetefogékonyságával, amellyel a tárgyak „lelkébe” tud hatolni, valóban megejtő: egyszerre modern és anakronisztikus, bizarr és tárgyilagos. „Csodálkozom (és csodálom magam) s környezetem életeit kommentálom egyre”
– írja, de az „élet” szó, amit ő használ (zywot), ma már elavult, a szentek
életével kapcsolatban szokták használni. Biatoszewski első kötete, „A
dolgok keringése” kivívta a lengyel kritika elismerését; későbbi köteteit
már több fenntartással fogadták, szerintem nem indokolatlanul.
Biatoszewski, lírájának bizonyos filozófiai aspektusai és nyelvelemző
készségei ellenére sem tudatos költő a szó önfegyelmező-öngyomláló
értelmében –, elég sokat ír, ilyet is, meg olyat is, mikor hogy: magvasat és
fecsegőt, axiomatikusán bölcselkedőt és szórakozott széljegyzetet. Mármost a fecsegő Biatoszewski is lehet kedves (lásd „Kétpártraszakadás a
tejbárban váratlan befejezéssel” című szimultanista költeményét), sőt néha még kedvesebb is, mint a magasfeszültségű képekben hebegő, különös
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ritmust doboló nagyvárosi remete, mégis, elég sok verse inkább vázlat
egy megírandó vershez, mint maga a vers. A szerkesztőnek tehát nem azt
rójuk fel, hogy mindkét fajta Biatoszewskit szereti, hanem azt, hogy túl
elnéző a második, a köznapibb költővel szemben. A „Faliszőnyegballada” kivételével, amelyet Weöres Sándor ötletes átültetősében olvashatunk, a lengyel avantgarde e különc költőjének a verseit Kerényi Grácia
fordította, általában jól és leleményesen.
De Biatoszewski elit-költő, s valamiképpen outsider még akkor is,
amikor Ewa Demarczyk, a lengyel Piaf, viszi sikerre megzenésített versét
a körhintán lovagló Madonnákról. A negyven és ötven év közöttiek nemzedékére nála jellemzőbb akár Wirpsza, akár Rózewicz; mindkettőjük
bemutatása egy-egy csoportérzést kifejező, „nemzedéki” verssel kezdődik. „A mi nemzedékünk” című Wirpsza-vers fanyar iróniája arra az írócsoportra utal, amely utópisztikus-kommunista eszmékkel és szenvedélyes odaadással vonult harcba az új társadalom felépítéséért, hogy aztán
Sztálin halála után megdöbbenjen a saját vakságán, s revízió alá vegye
korábbi magatartását. Ez a „volt párttagok” nemzedéke. A „volt partizánok” szenvedéseiről, s idegenségéről a megbékélt világban pedig
Rózewicz ad számot, ha másképp nem, azzal, hogy nem akar beszélni
élményeiről:
„éljetek embermódra
feledjetek el minket”
veti oda a fiataloknak. Rózewicz pályája, mint legtöbb kortársáé, tekervényes, bár nála jobban senki sem törekedett egyszerűségre. Első két
kötetének pátosztalan, keresetlen lírája, „nihilista humanizmusa” (amely
valahol közelállt az egzisztencializmus 1945-ös pozíciójához (az ötvenes
években lassan helyet adott az átpolitizálódást követő elsematizálódásnak.
Rózewicz többízben járt Magyarországon, s legsematikusabb verseinek
jórésze magyartárgyú. Az Olvadás aztán feloldotta benne a partizánalapállás görcsét; drámákat kezdett írni, egy válogatás darabjaiból magyarul is megjelent 571. „A föld fényei” elég jól válogatott újabb költészetéből,
bár szerintem a Non stop show, amellett, hogy hosszú, nem is tartozik
Rózewicz legsikerültebb darabjai közé.
Az antológia igen szépen, jó válogatásban és fordításokban mutatja be
Wisiawa Szymborskát, a kitűnő krakkói költőnőt. Nemcsak a versek számából – a fordítások minőségéből is meglátszik, hogy a remete-Miron
mellett őt kedveli leginkább Kerényi Grácia. Szymborska ízig-vérig intel571

A mi kis stabilizációnk,
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Európa Könyvkiadó, fordította Cservenits Jolán és Kerényi Grácia.

lektuális, de korántsem száraz, elvont költő: nemegyszer filozófiai tétellel,
axiómával indítja versét („Nem történik semmi kétszer / minden új a nap
alatt”), de a vers sohasem szakad el az érzékszervekkel és értelemmel
befogható való világtól. Látszólagos deduktivitása ellenére, Szymborska
mindig a szubjektív élményből indul ki, azt általánosítja költőileg, mint
abban a címtelen versében is, ahol az alvó férfi mellett fekvő nő egyszerre
éli meg a másik ember fizikai közelségét és lelki távollétét, teljes elkülönülését („Túl közel vagyok, nem álmodhat rólam”). De a háború traumájából ő sem gyógyult ki teljesen; mint Rózewicz, mint mások, már-már
önmagának ismételgeti az embertelenség jóvátehetetlen tényeit: „Jegyezd
fel. írd fel. Egyszerű tintával / egyszerű papírra: nem adtak nekik enni, /
mindnyájan éhenhaltak.” (Éhségtábor Jasío mellett.)
Zbigniew Herbertnek nincs szerencséje a magyarországi fordítókkal.
Már megjelent három verseskötete, s Lengyelországban az „új hullám”
legjobbjai között emlegették, amikor Pesten még mindig azon tűnődtek,
közöljenek-e tőle valamit a Nagyvilágban 572. Azóta Herbert nevét külföldön is szárnyára kapta a hír: önálló válogatás jelent meg verseiből németül és angolul, osztrák irodalmi díjat nyert, Ungaretti és Ginsberg társaságában olvasott verset a londoni költőfesztiválon. Kerényi Grácia most
megpróbálta jóvátenni a mulasztást, de ez csak részben sikerült neki. Ez
talán két okkal magyarázható: Herbert akkor van a legjobb formában,
amikor a történelem iróniájáról és cseleiről, vagy a metafizika buktatóiról
ír, kesernyés-ironikus politikai versei és egész szemlélete („minden másképp van”) alapjában idegen nemcsak a dogmatikus marxista, de a provinciális lengyel, illetve magyar szemlélettől is. Bár ebben az antológiában helyet kapott néhány népszerű és kiemelkedő verse, másokat. így
például az 195-os keltezésű, a magyarokhoz írt versét, vagy a gyilkos
humorú „Orosz mesé”-t aligha lehetett volna következmények nélkül közölni. De az esetleges politikai nehézségeken túl, úgy érzem, a Herbertversek nem kielégítő válogatásában a szerkesztő bizonyos idegenkedése
is közrejátszott Herbert költészete iránt. Ez a líra egyszerre klasszikus és
szenvedélyes, józan és gunyoros, hűvös és bensőséges, szűkszavú és
szűkszavúságában férfias. Talán ez tetszett meg Weöres Sándornak, aki
három darabot is fordított Herberttől – kettőt igen jól, a harmadikat
(Apollo és Marsyas) itt-ott vitathatóan. Nyilván elírás ebben a versben a
„tüdők zúgó ereit” – az eredeti szerint itt „tüdők zúgó erdeit” kellene,
hogy álljon (96 .oldal). Ami Kerényi Grácia fordításait illeti, többségük572

Ha nem tévedek, Herbert versei először az én fordításomban jelentek meg magyarul,
az Új Látóhatár 1960/6. és az újvidéki Híd 1963/4. számában.
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ben azok is megbízhatók, bár a Powrót prokonzula (A proconsul visszatérése) fordítását kissé elkapkodta. Kár, mert ez Herbert kulcsversei közé
tartozik, s minden szó, minden hangsúly számít benne. A lengyel szöveg
hatodik és hetedik sorában például ez áll: „bede bil brawo odmierzonq
porciq / usrniechat siq na uncje 573 ”, vagyis, mondja a prokonzul „kiporciózom majd tapsomat / és unciával mérem mosolyom”. Kerényi Grácia
ezt így olvassa: „módjával tapsolok csak az unciákra is / mosolygok ... – a
félreértés nyilvánvaló, csak azt nem értem miért gondolta a fordító, hogy
a császári Rómában még a súlymértékekre is rá kellett mosolyogni. Néhány sorral később a „minden nemenyém itt” suta, szerintem „semmisem
az enyém itt” sokkal magyarosabb és találóbb. Végül, mikor a prokonzul
gondolatban résztvesz a császár lakómáján, a fordító mintha megint elnézné a szöveget: „a bal serleg Drusiusé a jobbal megnedvesítheti ajkát”
helytelen, hiszen az ige főnévi igenévként használt formája arra utal, hogy
a prokonzul, s nem Drusius (Druziusz) fogja megnedvesíteni ajkát abban
a bizonyos serlegben. Minden fordítóval megtörténik, hogy elnéz egy-egy
szót, félrefordít egy fordulatot – mégsem tudok megszabadulni a gyanútól, hogy Kerényi Grácia mondjuk Szymborska fordítása közben nem
vétett volna olyan hibákat, mint a Herbert-átültetésben.
Több verssel, színvonalas fordításokban szerepelnek a kötetben Artúr
Miqdzyrzecki, Illyés lengyel fordítója (akit Illyés viszontfordított két vers
erejéig); az egyre izmosodó Wiktor Woroszylski, aki 1955 táján
hátatfordított saját korai sematizmusának, s most a szürrealizmus eredményeit felhasználva, változatlanul „elkötelezett” verseket ír (Franz Kafka,
A korai Chaplin, Az öreg Marx); valamint a krakkói Tadeusz Nowak,
akinek mitikus-mesés faluvilága valahol a korai Nagy László világával
rokon. Jerzy Harasymowiczot én több verssel szerepeltettem volna – a
„Fehér ezüstös égszínkék” bájos vers, de sem ez, sem a másik kettő (Tandori Dezső fordítása) nem érzékelteti igazán „A melankólia tornya” költőjének skáláját, amely a poprádvölgyi idillektől az újabb versek pravoszláv
hagiográfiájáig terjed. A „turpista” Grochowiak négy verse között kár,
hogy egy sincs, amely fogalmat adna arról, mivel váltott ki olyan felzúdulást a „csúf dolgokban gyönyörködő” költők e vezéralakja, akinek némelyik verse barokk haláltáncok hangulatát idézi. Hillar ismertebb és népszerűbb költő, mint Urszula Kozlol, én mégis a csupán két verssel szereplő utóbbit tartom a mai lengyel költészet egyik nagy ígéretének, s az előbbit jelentéktelennek – de ez már ízlés dolga. Mint ahogy az az „egyversű573
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ek” egyetlen versének kiválasztása; itt a szerkesztővel együtt én is elbizonytalankodom. Csak tán Ernest Bryllt taksálom máris többre, mint
mondjuk Rymkiewiczet.
Ezek már, ha úgy tetszik, „szakmai” viták; a lényeg az, hogy Kerényi
Gráciának és a jól megválogatott fordítógárdának (akik közül öten értenek
is lengyelül) színvonalas, gazdag kis kötetet köszönhetünk. „A föld fényei”, tizenhárom évvel a „felnőtteknek” írt Wazyk-vers után, a mai lengyel költészet felnőttségét, érettségét bizonyítja, s azt, hogy a fiatalok és a
középnemzedék legjobbjai tudtak élni az alkotói szabadság meggyarapodásával, ami a Lengyel Októbert követő évtizedet jellemezte. Meg tudjáke védeni újabban veszélyeztetett jogaikat, ellen tudnak-e állni egy újfajta
elköteleződést sürgető politika nyomásának, tudják-e tartani a költői versenyt Európával? Meglátjuk a következő évtizedben.
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BORBÁNDI GYULA
Izraeli görbe tükör 574
Kishont Ferenc: Humoreszk; N. Tversky Könyvkiadó, Tel-Aviv 1967,
320 lap.
Amikor először jártam Izraelben és Kishont Ferencet kerestem, azt mondták, Zágrábban készíti elő darabjának előadását. Második izraeli utamon
sem volt szerencsém, akkor meg valahol Nyugat-Európában portyázott
könyvkiadási és filmügyekben. Elfoglalt ember. Sokat utazik és az utazás
írói foglalkozásának szerves része. Már ebből is sikeres írónak gondolhatná az, aki egyébként nem ismeri Kishont szerepét és jelentőségét a mai
izraeli irodalomban. És a magyar irodalomban is, hiszen munkái majdnem
egyidőben születnek héber és magyar nyelven. Azóta, hogy Martin Buber
meghalt, az izraeli írók közül a Nobel-díjas Agnonon kívül tálán Kishont
nevét ismerik a legjobban és a legtöbben a világban. Igaz, a világ Efrajim
Kishon nevét tanulta meg és talán csak mi magyarok – no és elsősorban a
Magyarországról származó izraeliek – tudják, hogy a nagysikerű író –
kinek könyvei majd minden nagy nyelven megtalálhatók a könyvesboltok
és pályaudvari kioszkok kirakataiban, darabjai és filmjei pedig európai és
amerikai színházak és mozik műsorát gazdagítják – azonos a „magyar”
Kishont Ferenccel, kinek csak a f-t kellett neve végéről elhagynia, hogy
ősi csengésű héber nevet kapjon. Budapesten született 1924-ben, a hajdani „Szabad Száj” és a „Ludas Matyi” olvasói talán még emlékeznek humoros írásaira. 1949-ben azonban elhagyta Magyarországot, Izraelbe
ment, mint ott mondják: allijázott. Először kibucban dolgozott, aztán a
Tel-Avi-i „Új Kelet” munkatársa lett. Megtanult héberül, úgy, hogy mindenki bámulatát vívta ki. Kollégái csodának nevezik páratlan nyelvtehetségét: úgy ír ivritül – az új-héber nyelven –, mintha anyanyelve lenne.
Páratlan művésze ennek a nyelvnek, amely állandóan alakul, fejlődik,
finomodik, gazdagodik és ebben nem kis része van Efrájim Kishontnak is.
Ezt nemcsak azok mondják, akiknek szívét esetleg „magyar” büszkeség
hevíti, de az izraeli irodalom tekintélyes képviselői is elismerik kivételes
képességeit. (Csak feledékenység lenne az oka, hogy neve nem szerepel
Magyar Irodalmi Lexikonban? Hiszen magyar író is, munkái magyarul is
megjelennek. És ezeket ő írja, nem mások fordítják.)

574

Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 2. számában.
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A „Humoreszk” című kötet több mint háromszáz oldalon Kishont Ferenc rövid írásait tartalmazza: csaknem száz kis karcolatot, apró elbeszélést, tréfás jelenetet, szatírát, anekdotikus történetet. Jóllehet valamennyit
ivritül írta és utána anyanyelvére fordította, cseppet sem érezni rajtuk a
magyarul történő megformálás fáradalmát. Szerzőjük mintegy újraalkotta
őket, most már magyarul, ízesen, zamatosán, a magyar hagyományok
szellemében. Olvasás közben Karinthyra gondolunk, vagy a magyar kabaré megteremtőire, Nagy Endrére, Békeffy Lászlóra, Kőváry Gyulára,
Kellér Dezsőre, a mai ismertebb humoristákra – Tabi Lászlóra például.
Kishontból is ugyanolyan természetes áradással folyik a nevettető és
ugyanakkor elgondolkoztató mondanivaló, mint az említett magyar humoristákból. Velejéig pesti humor, amit művel, annak félreismerhetetlen
műfaji jegyeivel és fordulataival. A környezet azonban már nem a Körút
vagy Erzsébetváros utcái, házai, boltjai, kávézói, hanem az ősi Jaffa
macskaköves, szűk utcái, Tel-Aviv kávéházakkal és vendéglőkkel teletűzdelt főútja, a ramatgáni villanegyed, a bátjámi elmegyógyintézet, a
haifai Cion szálló, vagy egy felsőgálili kibuc. A szereplők itt is főleg kisemberek. Az ő mindennapos gondjaik, örömeik, foglalkozási és családi
bajaik száz és száz témát nyújtanak a jó szemű írónak. Kishont az úgynevezett komoly dolgokról és „nemzeti” ügyekről is iróniával, önkritikával,
szatirikus éllel szól. Nem ismer tabukat. Ezt azért tartom érdemesnek
megemlíteni, mert Izraelben járván gyakran találkoztam a túlzottnak tetsző nemzeti érzékenység jeleivel. Ez nem meglepő, mélyreható okai vannak, és gondolom, az idegenek méltányolják is. Annál örvendetesebb viszont, hogy a humor nem hagyja érintetlenül ezeket a területeket és Izrael
állama felnőtt már annyira, hogy önmagán is nevetni tudjon. Kishont finoman, bántó él nélkül mutat rá a gyengeségekre, fogyatékosságokra,
tökéletlenségekre. Vagyis azt műveli, színvonalasan, ami minden igaz
humorista feladata.
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ABAFFY LÁSZLÓ
Pécel és Toronto közt 575
Fáy Ferenc: Magamsirató; Magyar Helikon Társaság, Toronto 1968, 92
lap.
A Kanadában élő Fáy Ferenc ebben a kötetében ötven versét közli, amelyek mindegyikét első olvasásra meg lehet érteni.
A költő több versében szülőhelyére, Pécelre emlékezik. Ez a Budapesttől 24 kilométerre fekvő nagyközség jelentős irodalmi múlttal rendelkezik. A Ráday kastélyban élt annak idején a két Gedeon: az író és a pusztai
betyárokat irtó királybíró; a Kelecsényi kastélyban töltötte nászéjszakáját
Petrőczy Kata Szidónia; a Fáy-kastélyban pedig Fáy Andrással kártyázott
Kossuth Lajos, Szemere Bertalan, Jókai Mór s egyszeregyszer Széchenyi
István és Petőfi Sándor is. Szemere Bertalan és Fáy András a péceli temető-ben nyugszik.
A község történetének kétségtelenül egyik legérdekesebb alakja Fáy
Ferenc, a költő édesapja. Nem a kastély lakója, hanem szegény rokon. A
község modern szellemi életének megalapítója. Kishivatali korlátok közé
zárt nyughatatlan szellem. Fiának róla írt verse a kötet legjobb darabja,
ezt apja egykori ismerősei bizonyosan könnyes szemmel olvassák.
Az „Apám” című versből azonban nemcsak idősb. Fáy Ferenc pillant
ránk, hanem József Attila megkínzott arca is. Hatása a ma Torontóban élő
költőre azonnal észrevehető. Egyébként József Attila is járt Pécelen.
1937-ben baráti látogatásra érkezett a szomszédos Rákoscsabáról, ahol
Dési Huber István festőművész műtermében volt gyakori vendég. József
Attila költészete vitathatatlanul hatott Fáy Ferencre. József Attilánál Isten
úgy segített, hogy nem segített; Fáynál: úgy él velünk, hogy nincs velünk
soha. A „Levél” című vers utolsó két sora is József Attilától kölcsönzött:
Csaba felől két fiatal zengő
akácfa tántorog.
Ez József Attilánál a honból kivándorló jegenye még. Persze: a jegenye is, a tántorgó két akácfa is az egyenesderekú, magát meg nem adó
ember. Fáy azonban ezt tovább variálja:
mintha csak megértenék,
megindulnak a jegenyék . . .
Fáy Ferencnél a józsefattilai jegenye még bölcs fűvé is változik:
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... és esténként eltikkadt, bölcs füvek
gyűltek köréje: lengő néma árnyak ...
mesélt nekik, s az öklében vetett
ágyat, a fák közt suhanó halálnak.
E vers címe: A kommunista. A lengő, néma árnyék pedig: Nagy Imre,
Maléter és társaik. Ezeknek „mesél” a kommunista, míg öklében a fák:
bitófák! közt suhanó halálnak vet ágyat. Ártatlannak tetsző sorok: kettős
értelemmel. S a rejtett második értelem megdöbbentően mély és igaz. Így
hát el lehet mondani, hogy József Attilának, e kettős értelmű költészeti
forma nagymesterének példája Fáy Ferencben tovább érett és új hajtást
termett. Fáy nagy érdeme, hogy nemcsak átveszi, de tovább is fejleszti a
józsefattilai örökséget.
Nekem legjobban a „Szeptemberi reggel” című vers tetszett. Ezt Zsuzsa lányának ajánlja a költő:
Virágok közt száll a szél,
harmatos a lába.
Lányom, díszbe öltözött,
gyümölcsfényű fák között
indul iskolába.
Ábécé és egyszeregy felé
ballag félve ...
így indult el egyszer
egy kisfiú, hogy
Pestre megy álmai elébe.
S jött az ár és jött a tűz,
karma nőtt a szélnek.
A láng alatt és víz alatt
jaj még hamva sem maradt
sok hiú reménynek.
Vigyázzatok ablakok,
vedd karodra járda ...
Éppoly félve ballag ott,
mint kit anyja ott hagyott
Pesten, egymagára.
Szállt a jaj és szállt a vér:
1813

nyelve nőtt a fáknak ...
S minden álma messze már,
minden könyve pernye már
szegény kisdiáknak.
Tárulkozz ki őszi ég,
félelmét te fedd el,
és te fogd meg csöpp kezét
rigótollú, régi szép
szeptemberi reggel.
Ez a vers nem egészen egyszerű és régimódi versike, mint Szabolcska
Grand Café-ja vagy Salzburgi csapszéke. A régi formát köti össze a modern költészet legjellemzőjével: az elrejtett, csak gondolkodás útján megtalálható második értelemmel. Ez ad neki irodalomtörténeti jelentőséget.
Fáy költészetének jellemző vonása: a lelkiismeretfurdalás. Az a magyar költő, akit súlyos lelkiismeretfurdalások zaklatnak az elkövetett bűnért: hogy én saját magam öltem embert. Több verséből kiolvasható ez,
sokszor csak a sorok között, de mégis tisztán kivehető a bűn elkövetése
fölött érzett bűntudat.
Vannak versek, amelyeket nem tettem volna a kötetbe. Így az „őszi
áhitat” utolsó szakaszában a nagy kosárba szedett almát, mézes szőlőt egy
román költő már jobban megírta – noha valószínűtlen, hogy Fáy tőle vette
át a gondolatot:
Gyermek leszünk mi ott,
rögtön, azonnyomban,
szőlőt látván, diót, –
szép fonott kosárban ...
Ha a kötet mondjuk csak 15-20 verset tartalmazna – a termés javát –,
jóval értékesebb lenne. Az „őszt beszélik már” és más versek üres,
bőszólamúskodásnak tetsző mondathalmazai, sehogy sem illenek az Együgyű ének Istenről, Levél, Szeptemberi reggel, őszi játék, Válaszúton,
Pécel, Ének egy kanászról, Batár Bácsi, Apám, Nagyanyám, Falusi búcsú,
A kommunista, Magamsirató, Karácsony fegyverekkel, Szerelmes ének,
Oltókéssel, Alkony, Külváros, az Adyt utánzó Köd előttem, köd utánam,
Szóltál mindenkiért, Isten című versek súlyos mondanivalójához. A többiek bőlére eresztett üressége ezeknek a verseknek a tartalmát ugyan feltűnőbbé teszi, de Fáy költői értékének is kárára van.
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Budai László rajzait – a címlap kivételével, ez mesterkéltnek hat –, dicséret illeti. Ugyancsak ízléses, tetszetős a kötet külső formája: a külföldön megjelent legszebb magyar könyvek között a helye.
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BORBÁNDI GYULA
Magyar iskolák Kanadában 576
Tamás József: Magyar iskolák Kanadában; a Montreali Katolikus Magyar
Iskola kiadása, 1066, 42 lap.
Szellemi életünk nagyjai – például Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Németh
László – valahányszor a külföldön élő magyarokról szóltak, a magyar
nyelv és műveltség ápolását nevezték a legfontosabb és legsürgetőbb feladatuknak. Azt hiszem, arról nem igen lehet vita, milyen fontos nemzeti
érdekek fűződnek a magyar nyelv megtartásához és a Magyarországgal
kapcsolatos ismeretek bővüléséhez. Az is vitathatatlan, hogy külföldön
letelepedett, ott felnövő, vagy idegen országban született magyarok egyénileg is milyen hasznot húzhatnak magyar tudásukból.
Az idegen környezet sorvasztóan hat a nyelvre, elfeledtet régi emlékeket, kiszűr az agyból Magyarországra vonatkozó sok ismeretet. Azt szoktuk mondani, hogy a magyar nyelvet és műveltséget az irodalom és a sajtó
segít megtartani. Gyakran elfeledkezünk azonban az iskolákról, amelyek
még ennél is nehezebb feladatot végeznek. Magyar tudást nyújtanak
azoknak, akik gyerekként kerültek külföldre vagy már idegenben születtek, A magyar irodalom és az igényes sajtó nem igen büszkélkedhet azzal,
hogy magas hőfokú érdeklődés veszi körül, de még kevésbé mondhatják
ezt magukról az iskolák és azok a nevelők, akik magányosan és önnön
erejükre hagyatkozva próbálják a magyar nyelvet és tudást terjeszteni. A
németországi Kastlban működő magyar gimnáziumról vagy a brazíliai
magyar bencések iskolájáról még csak hallunk olykor, de ki tudja, hol és
milyen fáradsággal küzdenek egyházi és világi szervezetek egy-egy hétvégi iskola vagy pár hetes iskolai tanfolyam fenntartásáért? Pedig, mily jó
és hasznos lenne tudni, hogyan állunk a magyar gyerekek magyar nevelésével, van-e egyáltalán igény a magyar iskolára és milyen eredménnyel
végződnek az iskolaalapítási-szervezési vállalkozások.
Ezért okozott különös örömöt Tamás József munkája, ö elsőnek tesz
kísérletet arra, hogy egy országban feltárja a magyar iskola múltját és
jelenét. Izgalmas olvasmány ez a vékony füzet, amely például és buzdításul szolgálhat más országokban is elvégezhető vizsgálatoknak. A külföldi
magyaroknak mindenesetre szép teljesítménye lenne, ha ezekből a részkutatás sokból egykor összeállhatna egy nagyobb szabású munka.
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Tamás József nemcsak a mai helyzetet tárja elénk, de visszapillant a
múltba, elmondja, mikor és hogyan születtek az első magyar iskolák Kanadában. Három szakaszra bontja a kanadai magyar iskolák történetét.
1892-ben létesült az első magyar iskola Kaposváron, Saskatchewan államban, huszonöt mérföldre északi irányban az akkori Whitewood
állomástol. Ide érkezett az első magyar telepescsoport 1886 júliusában és
itt született az első magyar gyerek Kanadában. A bevándorlók – 35 család
– Kapósvárnak nevezték el az ingyen kapott földön alapított első magyar
telepet. A szerző Rúzsa Jenő evangélikus lelkész „A kanadai magyarság
története” (1940) című munkájából vett adatokkal bizonyítja, hogy az
1892 és 1940 közötti időben szépen fejlődtek a magyar iskolák,
nagyrészben azért, mert a Magyarok Világszövetsége és más hazai szervezetek bőven támogatták őket tankönyvekkel és más tanítási segédeszközökkel. 1892 és 1940 között 31 szombati iskola és 30 nyári iskola működött Kanadában. A legtöbbet (14 szombati és 21 nyári iskolát) a Szociális Testvérek Társasága szervezte és vezette. 1940-től – főleg a háború
és következményei miatt – hányatlásnak indultak az iskolák. Az előbb
említett 61 iskolából 1956-ig csak 4 maradt meg. A harmadik szakasz –
1957-től napjainkig – ismét a fejlődés jeleit mutatja. Az 1965/66-ös tanévben 23 iskolában 63 osztályban összesen 1012 magyar gyerek tanult.
Tamás József szerint ezeken kívül működik még három iskola, de ezekről
nincs adata. A kanadai statisztika (1961-es népszámlálás) szerint, a magyar származású 5-14 éves gyerekek száma 20 681. Ha ezzel összevetjük
a hétvégi vagy nyári iskolát látogatók számát, kiderül, hogy a magyar
gyerekeknek alig öt százaléka kap magyar oktatást. Tamás József rengeteg adatot gyűjtött össze az iskolákról, a tanulókról, a fenntartó szervezetekről (többségük a katolikus vagy református egyházközségek), az órák
számáról (átlagosan évi 84), a tantárgyakról (a legtöbb iskolában írás,
olvasás, beszélgetés, fogalmazás, helyesírás, ének, népi tánc, versek,
színdarabok, kevés földrajz, történelem és nyelvtan), az oktatókról (65 %
tanár, tanító, 25 % pap), a szülők megoszlásáról és végül a tankönyvekről.
Siralmas e tekintetben a helyzet. Tizenkét helyen régi kiadású könyvekből, 4 helyen magyarországi kiadású új könyvekből, 4 helyen sokszorosított jegyzetekből tanulnak, három iskolában nincs se könyv, se jegyzet. A
helyzet tarthatatlan – állapítja meg a szerző. Valóban, gondolkodni kellene azon, hogyan lehetne ezen az áldatlan állapoton változtatni.
A könyvnek talán legérdekesebb része a „Beszélő számok” című fejezet. A kanadai magyarok nemzetiségi és nyelvi adatait tartalmazza. Nem
akarom az olvasót számokkal terhelni, de talán érdemes néhányat megem1817

líteni. Az 1961-es népszámlálás szerint, Kanadában 126 220 lakos vallotta
magát magyar származásúnak. Magyar anyanyelvűnek viszont csak 83
930. Tamás József a természetes szaporodást (mely feltűnően magas: 22
ezrelék, a születési ezrelék 30, tehát a magyarországinak több mint a kétszerese) és bevándorlást véve alapul 145 ezerre becsüli ma a magyar
származásúak számát. Mi az oka a magyar származásúak és magyarul
beszélők száma közötti nagy különbségnek? Főleg a negyvenes és ötvenes években oly kevés volt a magyar iskola, hogy sok gyerek nőtt fel
anélkül, hogy szülei nyelvét megtanulta volna. Az összehasonlító statisztikában a magyarok a lista közepén állnak. A finnek, kínaiak, ukránok,
indiánok ragaszkodnak legjobban őseik nyelvéhez, aztán a magyarok és
mögöttük a németek, lengyelek, oroszok, románok. Az adatok változnak
aszerint, hogy mely korosztályról van szó, az érdekeltek városban vagy
vidéken laknak-e. Vidéken a szétszórt tanyai településeken a legrosszabb
a helyzet. Ott van legkevésbé lehetőség a magyar nyelv tanítására, a magyar szülők gyermekei elfelejtik vagy meg sem tanulják. Érdekes, hogy
azok, kiknek már nem magyar az anyanyelvűk, főleg az angolt jelölik
meg anyanyelvnek. Az angol anyanyelvű magyar származásúak arányszáma 30 százalék, a franciáé egy százalék. Ennek oka, hogy a magyarok
főleg az angol nyelvterületen élnek. A kanadai magyarok közül 90 százalék beszél angolul, 1 százalék franciául, 5 százalék mind a két nyelven, 4
százalék csak magyarul tud.
Mint említettem, az adatok – melyekből csak ízelítőt adhattam – izgatóan érdekesek és az egész füzet rendkívül tanulságos. Csak remélni lehet,
hogy Kanadában minél többen elolvassák, főleg a magyar szülők, akiknek
felelősségét a szerző külön is kiemeli. Elsősorban tőlük függ, hogy egy
következő kimutatás biztatóbb adatokat fog-e tartalmazni és a magyar
gyerekek közül többen őrzik-e meg a szülők nyelvét.
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CZIGÁNY LÓRÁNT
Egy utazási kedv története 577
Szepsi Csombor Márton összes művei. Sajtó alá rendezte Kovács Sándor
Iván és Kulcsár Péter. Akadémiai Kiadó Budapest, 1968. 663 lap.
Szepsi Csombor Márton összes műveinek kritikai kiadása a Régi Magyar
Prózai Emlékek sorozatának első köteleként jelent meg. Igencsak örvendetes vállalkozás, hogy a már régebben megkezdett Régi Magyar Költők
Tára és az újabban kiadott Régi Magyar Drámai Emlékek után az eddig
mostohagyermekeknek látszó prózaírók újrakiadását is elhatározta az
Akadémia. E három sorozat és a Bibliotheca Hungarica Antiqua fakszimile kiadásaival a régi magyar irodalom forrásfeltárása és feldolgozása
igen jelem tős lépést tett előre. Annak, hogy a prózai sorozat Szepsi
Csombor Márton életművével kezdődött, kiváltképpen örülhetünk, hiszen
a fiatalon elhunyt kassai iskolamester útirajza, az Europica Varietas, üdítő színfolt a régi magyar irodalom teológiával átitatott szövevényében.
Életét könnyű áttekinteni, hiszen rövid ideig élt csupán és a ránkmaradt
adatok sem számosak. Kovács Sándor Iván kutatásai végleg tisztázták,
hogy I595-ben született a felvidéki Szepsi községben – innen az előneve –
és 28 éves korában halt meg 1622 végén, vagy 1625 legelején
Varannóban. Iskoláit a protestáns Kelet-Magyarországon végezte Kassán,
Nagybányán és Göncön. Erdélyben is megfordult, de a mai Magyarország
területén talán soha sem járt. 1616 májusában elindult Kassáról, hogy
bejárja Európát. Majdnem két évig „búdosott”, ahogy a peregrinációt,
modern kifejezéssel tanulmányutat nevezték Szenczi Molnár Albert kortársai. Észak felé megy a vándor, átkel a Beszkideken és júniusban megérkezik Danckába (németül Danzig, lengyel nevén Gdansk). Itt beiratkozik a helyi gimnáziumba és ott tanul majdnem két évig. A gimnázium
kitűnő könyvtárában készül további utazására és 1618. április 15-én egy
lengyel nemes úr főemberével és egy portugál pappal hajóra száll. Viharos tengeren jutnak el Koppenhágába, honnan Amszterdamba készülnek.
Az újabb vihar azonban a norvég partok felé sodorja a hajót és megrémült
utasait. Hollandia megtekintése után Londonba hajózik. Itt már nincs útitársa, egyedül bolyong. A nevezetességek megtekintése után gyalog indul
Canterburybe, onnan Doverbe, ahonnan áthajózik Dieppebe. Dieppeből
Párizsba gyalogol, majd Strassburgba és Heidelbergbe. A további útirány:
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Nürnberg, Prága, Krakkó és Kassa. Szárazföldön mindig gyalogszerrel
közlekedett, útirajzában nem esik szó arról, hogy szekérre felvették volna.
Gyalogolt a mindenkor sárgaszáras csizmájában, vállán verőfény színű
gránát posztóból csinált köpönyeggel. Mivel ábrázolás nem maradt róla,
ez minden amit a szegény idegen legény külsőjéről tudunk. Úti motyója is
igen kevés: semmi egyéb egy ingnél és egy imádságos könyvnél. Legfontosabb útravalója pedig az utazási kedve volt, mely gyermekkorától hajtotta őt az idegen helyek látására.
Hazatérése után, útijegyzeteit olvasmányokkal kiegészítve sajtó alá
rendezte és könyve, az Eitropica Varietas 1620-ban megjelent Kassán.
Ott is kapott iskolamesteri állást, azonban a külországot járt fiatalembert
hamar elűzte hitsorsosai maradisága. Így kerül Varannóra a hegedi Nyáry
család Ferkó fia mellé nevelőnek. A család megrendelésére írja másik,
kevésbé ismert könyvét, az Udvari Skolát, mely intelmes okításokat tartalmaz Nyáry Ferkó részére, s ma már csak irodalomtörténeti emlék. A
Felvidéken pestisjárvány tört ki 1622-ben, s kis tanítványát utolsó útjára
már Csombor Márton is nagy betegen kíséri. Halálának pontos idejét nem
tudjuk. Ezek az adatok, a két könyv és két lírai költeménye maradt ránk.
Csombor Márton a három részre szakadt Magyarországon nőtt fel.
Tizenegyéves korában a bécsi és a zsitvatoroki békével zárul az a korszak, mely a törökkel való szüntelen csatározásban telt el. Az országban
való sok romlásért katolikusok a protestánsokat, kálvinisták a pápistákat
vádolják. Erdélyben Bethlen Gábor kerül a trónra, s ez Erdély rövidéletű
fénykorát jelzi. A királyi Magyarországon II. Mátyás uralkodik. A vallásháborúk kora ez, először a tizenötéves háború, kis szélcsend, majd a harmincéves háború vihara következik. Az a néhány év, mialatt Szepsi
Csombor felnőtt, aránylag csendes volt Európában. Feszült, viharelőtti
csend. 1618. május 23-án a vándor partraszáll Dieppeben, s ugyanaznap
Prágában két katolikus minisztert kidobnak a királyi palota ablakán. Ez
volt a harmincéves háború szarajevói gyilkossága. Csombor augusztusban
ér haza, s a változatos Európa, melyet megismert és leírt könyvében, a
legszörnyűbb háború színhelye lesz. Mikor könyve megjelenik Kassán,
nagyságos Bethlen Gábor fejedelem már a német bugyogókat készül kiporolni. A felvidéki udvarházakban keveset olvashattak akkoriban. Kritikusai ugyan támadták, de ezek ellenére sem valószínű, hogy könyve közkinccsé vált saját korában.
Csak a 19. század eleji, romantikus gyűjtőszenvedély fedezi fel,
Wadasi Jankovich Miklós lemásoltatja könyvét gyűjteménye részére.
Kölcsey pedig ír a peregrinus diák művéről szeretett mesterének, Kazin1820

czynak, s az első tanulmányt Erdélyi János, a pataki főiskola hegeliánus
professzora írta az Europica Varietasról 1857-ben. A sárospataki kollégiumban biztosan sokat forgatták a könyvet. Újból csak 1892-ben adta ki a
nagytehetségű és tragikus véget ért Szamota István. Mivel Nagybecskereken jelent meg, valószínűtlen, hogy a nagyközönség jól ismerte volna.
Modern kiadása 1943-ból való, Kolozsváron adta ki Gaál Gábor álnéven
és eléggé átdolgozva. Ezt a kiadást többé-kevésbé elsodorta a háború.
Az igazi érdeklődés csak az ötvenes években kezdődik, mert a Nyugatos nemzedék vagy nem ismerte, vagy lenézte az egyszál inggel kóborló
vándordiákot. A Nyugat-ban még egy nyúlfarknyi kis írást sem találunk
Csomborról. Szerb Antal irodalomtörténetében megemlíti nevét, de még a
könyv megjelenési évét is hibásan tudja. Egyetlen ajakbiggyesztő jelzője
akad a szegénysorsú előd számára. Gaál Gábor már mint a magyar Európa-szerelem halhatatlan emlékét támasztja fel a könyvet. Az utóbbi két
évtizedben azután alapos, sorról-sorra kiterjedő kritikák és tanulmányok
jelentek meg Csombor Mártonról. Forrásait és tévedéseit buzgó filológusok helyezték nagyító alá. Valahogy Szepsi Csombor Mártonon kérik
számon az egész korai magyar utazási irodalom hiányát.
Turóczi-Trostler József a descartesi világszemléletet kéri számon a
szerzőn és a reneszánsz hatalmas Kolumbusz vágyának, nyugtalanságának, szerény magyar visszhangját véli kicsengeni Csombor Márton útirajzából. A vélekedés mindkét tétele megmosolyogni való, mert a
„kolumbusz-vágy” éppannyira át nem gondolt szellemtörténeti rokonítgatás, mint amennyire a „szerény magyar visszhang” a magyar irodalomtudományban eléggé közkedvelt kisebbségi érzés vélt vagy valós sebeinek
nyalogatása.
Gyakori az is, hogy a fiatal – és emiatt alkalmasint naív – szerzőnek a
művét korabeli tudósok több kiadást megért kézikönyveivel vetik egybe, s
jaj neki, ha helyi mendemondák lejegyzésén kapják. Pedig még a 18. században is különös mendemondákat terjesztenek a Magyarországon járt
utazók: Ovidius sírját több angol utazó kereste Szombathelyen, de megemlíthetnénk a már majdnem klasszikusnak számító Drakula legendát is.
Szepsi Csombor Márton kétségtelenül tévedéseket és naív hiedelmeket
is leírt könyvében, azonban műve korai magyar prózánk egyik első kismesterének alkotása. Elsősorban író, s csak azután utazó. Méghozzá világi író, mert nem szabad elfelejteni, hogy a magyar próza első igazi mesterének nyelvezetét is csak prédikációiból fejthetjük ki. Zrínyi Miklós pedig
az Europica Varietas megjelenésének évében született. Maradnak a hitvitázó prédikátorok, kik versben és prózában egyaránt igen hatásosan gya1821

lázzák egymást. Szepsi Csombor Márton prózája viszont legalább három
olyan tulajdonságot árul el, mely ritka erény a korabeli irodalomban.
Először is líraiságát csak a későbbi erdélyi emlékiratírók – Bethlen
Miklós önéletírásában, vagy Misztótfalusi Kis Miklós a maga mentségében – múlják felül. Másodszor: Csombor Márton leíró ereje bámulatos,
kerek kis epizódokat szerkeszt, egy – a magyar irodalomban vadonatúj –
műfajban, s emellett útleírásában figyelemre méltó toleranciát mutat a
másvallásúakkal szemben: a pápisták templomait és faragott képeit is
megnézi, leírja és dícséri, ha szépnek találja. Magyarán: az esztétikumot
előbbre helyezi az ideológiai meggyőződésnél. Bornemisza Péter például
Itáliában csukott szemmel, értetlenül állott a képzőművészeti alkotások
előtt. Szepsi Csombor Márton azonban a formai elemekre oly fogékony
későreneszánsz világ gyermeke inkább, mint a minden faragott vagy festett ábrázolást bálványozásnak minősítő reformációé. Harmadszor: nyelvezete a korabeli prózánál talán kicsit mentesebb a latintól. A szerző tudatos stiliszta, a templomokat szabályos manierista concettok-ban írja le,
epizódjait a poén után közömbösítő ellenponttal zárja. Humoros fordulataira és szókapcsolatainak eredeti ízére könnyen rátalálhat a mai olvasó is.
Igencsak szereti a szójátékot is: Szép város de igen sáros. Franciaországi
vándorlásai közben így kiált fel: Úristen, bár volnék nem Epernay-ben,
hanem Eperjesen. Útikönyvének a novellisztikusan megrajzolt esetek
adják savát-borsát. Ha ezek az epizódok önmagáról szólnak, gyakran zárja őket önirónikus passzussal, mert hamar észreveszi saját helyzetének
nevetséges voltát is. Ezek a passzusok szépen szemléltetik – éppen azzal,
hogy az önelemzés szűk határait kijelölik –, hogy a szerző többre volt
hivatva, ha a korai halál el nem szólítja. Tehetsége fejlődhetett volna az
erdélyi önéletírók irányában, vagy akár a teljesen világi témájú 18. századi magyar regény felé.
Könnyed stílusa csak akkor válik ünnepélyessé, mikor utazása céljáról
beszél. A vallomásszerű célkitűzés régi irodalmunknak egy olyan alaphangját üti meg, melynek felhangjait csak a reformkorbeli utazók tudatosságából halljuk ki:
„Azmiképpen az méh, nemes és böcsületes uraim, nemcsak az ő urának kertiben szedi az hasznot, hanem még szintén idegen határokban is
megyen és édességgel megterhelt lábokkal tér meg, csakhogy az a gondviselőjenek kedveskedhessen: így nagy sokan az régi görög bölcs filozófusok közül nem elégségesnek ítélték lenni, hogy mindenkor Athenászban
lakjanak, és csak az ott keresett tudományokkal hazájoknak azmiben kívántatik szolgáljanak, hanem nagy messze idegen földekre. . . látni, halla1822

ni, tanulni, értelmet venni minden tartóztatás nélkül elinduljanak. . .
Azkiknek példájoktól – de főképpen természetemtől indíttatván – én is,
minden nyomorúságot, nyavalyát, éhséget, szomjúságot (melyek az
búdosót gyakorta szorongatni szokták), embereknek szidalmát, gyalázását, gonosz ítéletiket semminek alítván, ez világnak egyik részét meglátni
és vékony elmémet, az mezőkben az természetnek csudáival, az városokban az embereknek munkáival, azoknak hallásával, látásával éltetni,
öregbíteni, gyönyörködtetni igyekeztem. Mindezeket pedig más végre
nem kívántam, hanem csakhogy az én tövises és kősziklás Itakámnak, az
sok hadak s háborúságok miatt pusztaságba került hazámnak Magyarországnak, és az benne levő tisztaéletű Pénelopénak., az igaz keresztyéni
Anyaszentegyháznak, ha Isten éltetne, hasznára, javára, és tisztességére
fordítanám”.
A sok hadak és háborúság miatt pusztaságba került Magyarországon
nagy luxus volt a könyv. Az útikönyv mégnagyobb fényűzés volt, nem is
jelent meg több a műfajban, az egész régi magyar irodalomban. Ez nem
jelenti, hogy naplókban, önéletírásokban, követi jelentésekben nem találunk útibeszámolót a 17. és 18. században, csupán azt, hogy a műfajnak,
melynek pár excellence első képviselője Szepsi Csombor, nem találjuk
folytatását majdnem egészen a 19. századig. Kiváló útinaplók, mint például páter Kiss István 18. századvégi szentföldi utazásának leírása, kéziratban maradtak. De az kétségtelen, hogy a „pusztaságba került Magyarország” előzte meg az Extra Hungariám non est vita filozófiáját. A 18.
századi magyarok többsége már nem akart külföldre menni, mert si est
vita non est ita – hogy folytassuk a szállóigét. Ekkor válik belterjessé a
magyar szellem. Külföld a Felvilágosodás koráig nem érdekli. Eszemiszom főispánbeiktatásokon elhangzó latin rigmusok és protestáns vagy
katolikus szertartású dicsőítő temetési beszédek alkotják az átlagos műveltségű magyar nemesember olvasmányait.
Csombor Márton útirajzát még azért adja ki, hogy a külföldi tanulmányútnak propagandát csináljon. Rendszerező elmével áttekinti a bejárt
országok és megismert népek hasonló, vagy elütő tulajdonságait. Könyve
tíz fejezetre oszlik. Minden országgal egy-egy fejezetben foglalkozik.
Fontos a tízes szám, mert a barokk ember szerette a kerek számot, ha
szerkesztett. Minden fejezet elején az ismertetésre váró ország általános
jellemzését adja. Olvasmányait itt használja fel a leghűségesebben, de
stílusfordulataival, szóhasználatával azonban sikerül egyéni színt adni
még ezeknek a tényközlő leírásoknak is. A könyv legszebb fejezete Fran-
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ciaországról szól. A francia föld és szellem csodálata és szeretete, a szinte
adys szent ámuldozás, még a geográfiai leírásokban is érezhető.
Az ország népének és az ország flórájának és faunájának leírása után a
szerző megtekinti a városok nevezetességeit. Szemét először a templomtoronyra emeli es felvilágosult utazóként írja le a pápista, vagy protestáns
templomot egyaránt, Londonban megnézi a Szent Pál székesegyházat,
ennek az kölcsönöz értéket, hogy még az 1666. nagy tűzvész előtti katedrálisról ad szemtanúi beszámolót. Párizsban a Notre Dame előtt ámuldozik. De leírja a Canterbury-i vagy roueni katedrálist is.
Az idegen országok műemlékeit a magyar ember szemével látja, észrevesz minden magyar vonatkozást, örül, ha valami hazai emléket talál.
Az utazót viszont az jellemzi, hogy nemcsak a szemével nézi, de a fülével
is hallgatja az idegen világot. Minden városban van valami észrevétele a
külföldi hangokról. Ezért a harangjáték, vagy harangozás jellemzése és az
utcai zajok mindig fontos részei a leírásoknak. De a művészeti emlékek
leírását is fontosnak tartja, ilyenkor nyelve még akadozik, mert a magyar
nyelv művészeti leírásokban még nem próbálta ki erejét, a 16. században
csak a Biblia zárt világának leírásával birkózik. Az utazó viszont néha
még a stílusok között is különbséget tesz. A baranovi várról, mely a lengyel reneszánsz maradandó emléke, például megjegyzi, hogy olasz formára készült. Utazása során a tudás székhelyeit is felkeresi: Danckában
tanult, a Sorbonneon tanúja egy disszertáció megvédésének, a strassburgi
akadémia pedig tagjai közé iktatja. Heidelbergben megkeresi az ott tanuló
magyar diákokat.
Az önmagáról szóló novellisztikus epizódoknak legtöbbször nők a főszereplői. A párizsi es londoni asszonyállatokon nagyon megbotránkozik
a szemérmes utazó, mert azokon látott először mélyen kivágott ruhát. Ha
a korabeli magyar metszeteket és női portrékat nézzük, a női ruhák igen
kis teret engedélyeztek a kortársi ferfiszemek legeltetésére. Magyarországon akkor, úgy tűnik fel, a nagyasszony; erényeket tisztelték inkább.
Csombor Mártont utazása során angol férjes asszonyok, holland özvegyek, német diákvárosban lebzselő lányok, lengyel lotyók és prágai kurtizánok is megkísértették. Ezekből szórakoztató epizódok keletkeznek,
csakúgy mint abból az esetből, mikor a dohányzást kipróbálja.
Ezekkel az epizódokkal tudatosan teszi könnyeddé az útleírást, mely a
nyugat-európai társadalmak sokoldalú megfigyelését tartalmazza. A megfigyelések nagyrésze a korabeli Magyarországon újdonságszámba mehetett; hatalmas raktárakat, ispotályokat, mázsaházat, törvénytelen gyermekek otthonát, bérkocsi rendszert, vonócsigát, vizet szárító szélmalmokat ír
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le. De ismerteti az országok iparát, az állattenyésztést, az agrárviszonyokat, vagy kritikus szemmel nézi a dologházak embertelenségét. Teszi
mindezt friss szemmel és gondos leírással. A leírásokat át meg átszövik
az érzelmek, amiket Szerb Antal „megható hazakívánkozásoknak” nevez.
Londonban pl. magyarnak vél három sétáló oroszt öltözékük miatt s ezeknek látása annyira béhata szívébe, gondolkodási miatt alig tudhatta, hol
vagyon. Hasonlatai – ha a maguk finitista módján sokszor patétikusak is –
mindig Magyarországot idézik. A Temzét a Bodroghoz hasonlítja, a párizsi fegyvertár nem kisebb mint Szatmár vára minden kerítésével, a catalaunumi mezőségen Attila kobzosaira emlékezik, kik Anonymus óta ott
kísértenek a magyar köztudatban.
Azonban a változatos Európa látványai feledtetik sok nyomorúságát,
fáradalmait, s az emberek megszólását. Ezekért cserébe kapta a kalandot
és az esztétikumot; a látnivalókat és a megszívlelni valókat. Igaz, mint
kritikusai kimutatták, naív és felületes fiatalember, de azt a szellemet
hordta magában, persze csak csíráiban, sok csiszolni valóval, mely a reformkor nemzedékét serkentette a felemelkedés útján,
Szepsi Csombor Márton képe távolról sem lehetne ennyire plasztikus
Kovács Sándor Iván minden részletre kitérő, s több évi kutató munkán
alapuló száz oldalas bevezető tanulmánya nélkül. Azonban, az adatok,
úgy látszik, megint legyőzik a vele birkózót, pedig Kovács eléggé helyes
tételből indul ki: a társadalmi-történeti háttérbe szeretné szervesen beleilleszteni hősét. Hogy ez nem sikerül, nem teljesen Kovács hibája, ő minden kapaszkodót megragad, az összkép azonban nem kielégítő. Ennek
több oka van. Először olyan mennyiségű mikrofilológiai adattal terheli
tanulmányát. különösen a Szepsi Csombor családra vonatkozóan, mely a
lényeges vonásokat elhomályosítja. De zavarja Kovács Sándort kötelező
tekintélytisztelete, mely tanulmányát helyenként a Talmud magyarázók és
kommentátorok színvonalára süllyeszti. A Talmud jelen esetben az Akadémia hatkötetes szintézise a magyar irodalomról. Megkísérli az ott lévő
általánosságokat dolgozata vezérfonalának megtenni, pedig ennek éppen
fordítva kellene lennie: a hatkötetes irodalomtörténetnek – már a megfelelő vonatkozásokban – Kovács kutatásaira kellene támaszkodnia. A legnagyobb baj Bethlen Gábor „pozitív” értékeléséből származik. Ezért Szepsi
Csombornak is bethlenistává kell válnia, holott erre nézve igen csekély
tényanyaggal rendelkezik a szerző. A tények hiányát fabrikációkkal es
marxista, de meglehetősen vulgáris színezetű általánosságokkal lehet csak
kitölteni. Sokkal szerencsésebben rajzolja meg Kovács, Szepsi Csombor
irodalmi előzményeit és példaképeit Skaricza Máté és Szenczi Molnár
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Albert alakjában. A dolgozat nyelvezete nem túl olvasmányos, mert Kovács tudatosan archaizál, és ezt időnként túlzásba viszi; ugyanakkor a
régies kifejezésekre egy kétes értékű marxista frazeológia rakódik, melyet
ma már minden magát valamire tartó marxista kutató igyekszik kerülni,
csupán az ötvenes években volt ez a nyelv általános. Ezenkívül van néhány sematikus fordulat, mely eposzi jelzőként tér vissza újra meg újra:
Dancka mindig a késéi humanizmus központja, Heidelberg a protestáns
Európa művelődési központja, Szepsi Csombor pedig mint a
„későhumanista protestáns polgári irodalmunk progresszív képviselője”
lép elénk. Az Europica Varietas „politikai tudatossága” is kiemelkedik, s
az Udvari Skolaról is megtudjuk, hogy valójában a polgári erények
dícséretét zengi itt a szerző, de „rendszerint hiányzik belőlük a tapasztalati töltés, az élő gyakorlattal való kölcsönhatás”. Ugyanígy megállapítja,
hogy „az Udvari Skolát is az írta – a megváltozott körülmények között –
aki az Europica Varietast”. Kétségtelen, véli Kovács, hogy az Udvari
Skola sztoikus koncepció jegyében készült. Azonban később beismeri,
hogy hiába keresne tiszta sztoikus koncepciót a műben, mert ezt nem találhatja meg. Amikor nem tud mit kezdeni az anyaggal látszólagos ellentmondásai miatt, akkor megpróbálja „rászabni a történeti valóságra”.
Így az egységes világnézet előbbrevalósága miatt a meglévő óriás ismeretanyag szenved. Szerencsére azért kárpótolja az olvasót a jegyzetanyag példás dokumentálása, az illusztrációk és a különféle mutatók alapossága és használhatósága. A jegyzet-anyag mindenre kiterjed s a legérdekesebb dolgokat éppen innen tudjuk meg. Ilyen vallomások rejtőznek
az apróbetűs jegyzetekben: A legnagyobb készséggel ismételtük volna
meg – írja a fiatal tudós – Csombor Márton utazását, hogy a helyszínen
tájékozódjunk a forrásokról és kutassunk tárgyi magyarázatok után, de az
Europica Varietas megtapasztalása helyett, Kassán kívül be kellett érnünk
Szepsi és Varannó látásával. Sajnos az Oceánum mellé. . . sem jutottunk
el”.
Az Europica Varietas tíz példányban maradt fenn. A ritkaságszámba
menő könyv e tíz példányából kettő megvolt az Országos Széchényi
Könyvtárban. Ma már csak az egyik van ott, mert ahogy a jegyzetben
tájékoztat bennünket: 1950. június 30-án mint duplumot a vallás- és közoktatásügyi miniszternek adták át több más munkával együtt, a Szovjetuniónak szánt ajándékként. E példány jelenlegi hollétéről nincs tudomásunk.
Eltűnt, több más munkával együtt. Hollétükről nincs tudomásunk.
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SIKLÓS ISTVÁN
Az antiÉn halála578
Karátson Endre & Székely Boldizsár: Lelkigyakorlat, Magyar Műhely.
Párizs, 1967. 104 lap.
Karátson Endre / Székely Boldizsár valóságát: a bevilágított tér lehető
legtávolabbi pontjáról közelítve meg, a szimmetria elve látszik a leginkább célravezetőnek. Eszerint ugyanis: egyenlő számban léteznek a közönséges részecskék antirészecskéi, – ez pedig az anyag és antianyag
egyenlő mennyiségét tételezi fel a világegyetemben. Mármost, ennek
alapján nagyonis elképzelhető, nagyonis valószínű, hogy az űr távoli részein észlelt galaxisok közül egyesek anticsillagokból állnak s körülöttük
antibolygók keringenek. Feszesen ezt a gondolatmenetet követve szegezi
mellünknek Emilio Segré – az antianyag tudósa – azt a játékos, lélegzetelállító föltevést, hogy – amíg én itt, tollal a kezemben ülök s ujjam a papíron mozdul, létezik valahol antiÉnem, antitollal kezében, antiujja
antipapír fölött: s jómagam, tehetetlenül, mindössze csak őt tükrözöm.
A dolgokat egyszerűsítve: ezt a dermesztő, játékos ötletet bontja ki a
Lelkigyakorlat tíz elbeszélése. De nem annyira a dermesztő élményre,
mint inkább a játékosságra van hangszerelve. Sugallt írói szemlélete ezért
is tetszik fájdalmasan szokatlannak, idegennek magyar nyelvű környezetében.
De újszerűségét már maga a kötet szerkezete is jelzi: a dolgok egymásmellettiségét, egyéni rendjét feszíti ki. A kötet első elbeszélésében
Karátson Endre „felnyújtott” „egyedülvalóságára” nemcsak az antiÉn
hegedűhangjainak megszólaltatásával felel, hanem Székely Boldizsár
„pillanatfelvételeivel” is, (létezését bizonyító nyolc elbeszélésével) s a
kötet utolsó írásának nyílt szembesítésével, – Székely Boldizsár kisemmizésével-halálával.
A kör bezárul.
Az egyedüli titkokat megszólaltató hegedűst túlszárnyalja fantasztikus
versenytársa – s az egyedüli titkokat tudó Székely Boldizsárt kivégzi
Karátson Endre tolla. De a tíz elbeszélés zárt rendjében, szinte regényszerű szerkezet ívén, eltűnik az élet és az irodalom közötti különbség, – a
valóság megszokott formája is feloldva: mítosz, képzelet, álom, a múlt s a
jelen felfedezése, a megtörtént s a meg nem történt elbeszélése: egyszintre
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kerül – megmenti az írást a cselekmény gyanús üzelmeitől, torzító egyszerűsítéseitől, nyomasztó időrendi logikájától.
„Az írás számomra az élet szellemi birtoklása. . — fejtegette, pontosabban: ellentmondást nem tűrve szegezte le, hosszú évekkel ezelőtt az
Irodalmi Újság körkérdésére válaszolva. De a kötet elbeszéléseinek bizonysága szerint nemcsak az élet (vagy antiélet), hanem az antiÉnt rejtő
létezés birtoklására is gondolnia kellett.
A kötet első, Zeneverseny című elbeszélése időtlen s meghatározhatatlan környezetet teremt (a bárhol és bármikor értelmében), a minden kezdetek fényfelhőiből emelkedve: vallásos-mítikus szövevény hangulatát
leheli a titkok, a dal, a vágy szent hármasának szorításában; az egyedülvalóság, a természet, a tudás vándorénekese, játékával az álom, az ébrenlét,
a képzelet és a valóság meghódítására tör, de: amikor diadalmasan megáll
vonója, a hang tovább zuhog – angyalok dicsfényével, s a felizzó pokol
füzében ott áll a másik hegedűs. Az elbeszélés, látszólagos romantikus
hangvételén, zsoltáros költőiségén túl az antiÉn megpillantásának döbbenetes élményét sugározza. Az emberen belül az író megszületését. Ezentúl
önmagával kell versenyeznie. Székely Boldizsárral, aki teremtőjére emlékezik. A kötet második elbeszélése már térben és időben is rögzíteni
igyekszik Karátson Endrét: Monsieur Trumeau vacsoráján. A képzelet és
a valóság egymásmellettisége itt szürrealista montázs technikává torzul.
Az Abroszon innen abroszon fúl a magyarországi múlt és a francia jelen
egymásbatolt képe. A leírás sodrából hol egyik, hol másik villan elő. A
feltálalt sültcsirke orosz kiejtéssel kiált rá a vendégre, de mégis inkább a
kínálgatás, a fogasok kínos, szertartásos rendje, a jólét átható közönye
forrasztja torkára a szót. „Pedig az én céltalan életemnek az adott volna
értelmet, ha átjutva a túlsó oldalra, a melegben és kényelemben élő embereknek mindent elmondhatok a gyomromat vaskézzel szorongató csömörről”. Csokoládémocsar mindent elnyelő látomása szívja magába. Mintegy
ugyanerre a témára változat Az idegen virágok című elbeszélése is. (És a
Kaleidoszkóp: durvábban, egyszerűbben fogalmazva, Párizst akarja magáévá tenni, nagyvilági éjszakáját akarja beúszni, a körút alkonyi rajzását:
az emlékezésfeledés vad bosszújával.) Lehetséges a dolgok mélyebb jelentésének átplántálása, hajszálgyökereinek szövevényével? Mi értelme a
gyomrot vaskézzel szorító csömörről bármit is elmondani? Simon apó
nyugalomba vonul – a vénség unalmát megpróbálja kertészkedésbe fojtani, salátafejeket hizlal szeme. De külföldi menyének napraforgói egyre
riasztóbb árnyakat vetnek életére-salátáira. Lelki egyensúlya felborul:
megszállott gyűlöletre ragadja s egy éjjel tönkre zúzza a napraforgó lige1828

tet. A képlet fölállítása így túl közhelyszerű, könnyen csonkító egyszerűsítésnek tetszhetne, ha nem idézné fel Szentkuthy Miklós Prae című művét, amely éppen a napraforgót magasztosította a nőgyűlölet bonyolult
szimbólumává.
De vajon mi mindent akar elmondani Székely Boldizsár? A valóság, az
emlékek ismeretlen rajzását – azokat a különös dimenziókat (amelyekre
Kosztolányi játékos kedve vágyott, halálosan komolyan) s amelyek
Szakáts Attila önéletrajzában torlódnak egymásba, egy olyan korban,
amikor „a lényeget leleplező mondatokat” már nem lehet megfogalmazni.
A valóság és a valóság torz mása hiába kerül egymás mellé: mindkettőt
élményszerűvé izzította a bűntudat kendőzött kínja.
A kötet igazi fordulópontja a Lelkigyakorlat a Chapmanon.
A kísérletezés legnemesebb irányát mutatja. A benső valóság benső
valóságát közelíti meg mindegyik elbeszélése, mindig új irányból, más és
más lehetőségek végigpróbálásával. Zaprilogován keretes történetében az
alkotó kedv szabad áramlása épít s rombol. A cselekmény terhes szövevénye jelentéktelenné zsugorodik (a jegyzetek, magyarázatok utalnak rá)
s alakja: alkotója „gondolatai és cselekedetei közé nyomuló válaszfalat”
bontja le s a fantasztikum borgesi tág mezőit tárja fel. Zaprilogován a
Szent Szeretet Ligájának, a stockholmi kikötőben horgonyzó hajóján a
képzeletében élő világból teremti a valóságot, – mint Flan O’Brien alakjai
(At Swim-Two-Birds című 1939-ben megjelent regényében). A bonyolult
játék öröme: Kamilláért, a szerelemért, a lelkigyakorlat ritmusáért.
„Kezdetben voltam én, aztán elképzeltem Székely Boldizsárt, aki úgy
hitte, hogy él.” De élete teljes volt. Valóban egyetlen urának, az irodalomnak szolgált. Akadémikus hűvössége, vakító értelme egyetlen mezőt
hagyott súlyosan sötétlő árnyékban: az érzékiségét, az izzó szenvedélyét,
– pedig Karátson Endre fölvillantotta még a Zeneversenyben.
De fölfedezte s megölte az antiÉnt, a kísérletezés legszélső határán: a
szent bizonytalanságot görgetve maga előtt valóban egyetlen urának, az
irodalomnak szolgált.
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BECZNER TAMÁS
Radnótit olvasva 579
Az érti meg őt egészen, aki nehéz, kilátástalan órákban is olvasta már. A
kiegyensúlyozatlanság, bizonytalanság beteg lelkiállapotában. Halálfélelemben. Kétségbeesésben. Amikor a dolgok kegyetlenné és idegenné váltak. Aki egyszer menedékként is olvasta már őt, az tudja, mi a legnagyobb
ebben a költészetben. Az érezte ugyanis a megnyugvást. Annak éreznie
kellett valamit, amire az ember manapság egyedül egyre ritkábban képes.
Nem tudom, mióta állott be az embereknek ez a tömeges méretű képtelensége a belső harmóniára. De nekem már alig volt szerencsém ismerni
ilyen belső nyugalommal és igazi lelki szabadsággal rendelkező embereket. Egy öreg parasztról képzelem, hogy ilyen volt. őszi vetés után beszélgettem vele s csendes borozás közben – savanyú alföldi fehéret ittunk
– elszámolgatta, hogy ha ő már nem éri meg a következő tavaszt, a fiú így
és így fog aratni. Egy osztálytársam is ilyen volt talán, öt éve láttam őt
utoljára, plébános egy mész- és almaszagú vidéki parókián, ő megölelt és
arculcsókolt, mint az apostoli időkben s beszélgetés közben – a holttengeri tekercsekről beszélgettünk – megjegyezte: milyen boldog ő itt. Tudom
és remélem, hogy valóban az. Szóval, emlékezetem szerint két embert
ismertem, aki ilyen volt. Egy öreg paraszt, és egy fiatal pap. Értelmiségi
barátaim közül senki, városi ismerőseim közül senki, azok közül legkevésbé valaki, akik boldogítani akarták az emberiséget. Azok mind görcsösek voltak, meghasonlottak vagy elszántak, ami a legrosszabb. A belső
nyugalomban élő és nyugalmat árasztó embertípus kihalóban lévő fajta.
Akik még ilyenek közöttünk, azokra sokkal jobban kellene figyelnünk. Én
nem tudom, micsoda képesség ez és mitől függ: ilyennek lenni. Radnóti
versei mindenesetre árasztják magukból a megnyugtatásnak ezt a teljességét. Ez a megnyugtatás, ez a harmónia nem azonos a vigasszal. Épp a
Radnóti versek győznek meg arról, hogy vigasz nincs. Megoldás sincs.
Menekülés sincs. Ha van költészet, amely a folyton készülő halál kikerülhetetlenségét sugallja, akkor a Radnótié az. Ha van költő, akinek az élete
példázza, mennyire nem futhat el a költő, akkor éppen ő az, a halálraítélt.
Mi ez a kristálytiszta harmónia, mégis honnan ez a képesség, amely lehetővé tette, hogy szavai, érzései és gondolatai ne torzuljanak el a félelemtől? Illetve, ahogyan maga írta: hogy hószín öntudata vele maradt, tiszta
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szavait nem kormozta be a barna füsttel égő félelem. Mert azt is tudta
előre, hogy ha már ilyesmire szemeltetett ki, akkor ez a legfontosabb. S
csak a legutolsó pillanatban, legutolsó sorai között írta le egyszer, hogy a
„förtelmes” halál. Egyébként hosszú éveken át soha egyetlen iszonyító,
rémisztő jelzőt nem ragasztott e szó elé, ő, a tündöklő jelzők mestere, aki
a magyar irodalomban a legtöbb halállal viaskodó verset írta. Mindig egyszerűen, csak tőmondatban idézte: „Készülj. Egyedül, egyedül esel át a
halálon”. Vagy: „Sosem feledtem el, hogy meghalok”. Vagy: „Nem menekült. Meghalt. Igazis, hova futhat a költő”. Sokszor úgy kell ereznem,
hogy szinte ugyanolyan kevéssé félt, mint a sztoikusok. De ez csak látszat, ő nem azért beszélt így a végzetről, mert semmibe vette. Lehetetlen,
hogy ne félt volna. De talán csak úgy félt, mint a legbátrabbak. Ezt is nagyon kevesen ismerik, hogyan lehet így félni. Az utolsó pillanatáig nem
engedett egy belső rendből. Az abdai tömegsírból előkerült noteszben a
negyedik Razglednica is ugyanolyan makulátlan írással van papírra vetve,
ahogyan egész életében írt. Kapkodás nélkül, hibátlanul. Valami olyan
volt adva a költőben, ami a legtisztább emberi arányokat képes volt torzítatlanul fenntartani benne, utolsó pillanatáig. Ezért érzem, hogy értetlenül
állnak előtte – legyenek bár régi barátai, kortársai, pályatársai – azok,
akik azt magyarázzák: Radnótit utolsó versei tették klasszikussá s az antik
versformák modernizálására irányuló kísérletei az utolsó versekben – a
hetedik és nyolcadik eclogára gondolnak – nyerték el igazolásukat. Ez a
logika azonban visszájára fordult, s a halálból, amely ráadásul nem is volt
jó halál, vezet le valamit, mintha azt mondanánk: a nap azért izzik, mert
nyáron meleg van. Radnóti klasszikusságának titka nem a kíméletlen és
korán beállító halállal függ össze, hanem éppen valamivel, ami az élő
Radnótiban már készen volt és megvalósult. S amit ez a halál inkább eltorzított, mint felnövesztett. A klasszicizmus nem a közvetlen közelről
fúvó förtelmes halál közelségétől érett ki. Ha ez így volna, Radnótinak
alig volna erkölcsi érdeme e versek művészi tisztaságát és tökéletességét
illetően. Ez a klasszicizmus azonban nem egy késői művészi színvonal a
költőnél, hanem egy kezdettől fogva meglévő belső képesség. Az antik
versformák iránti vonzódása sem újító kísérletezés, amely torz felújítás
maradt volna, ha az utolsó versek nem igazolnák e forma tragikus létjogosultságát. Ez az archaizálás sokkal inkább egy bizonyos fajta, tökéletes
arányú belső harmónia versbe-kívánkozása, egy olyan titkos, szabad, belső rend formába-öntése, amely belső rend a ma embere előtt egyre ismeretlenebb, de amely, úgy látszik, régebbi korok művészei számára még
gyakoribb és közvetlenebb élmény, mindennapibb lehetőség volt. S talán
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nem véletlen, hogy ezt a bizonyos igényt a huszadik században is csak az
archaikus, klasszikus görög-római versformák képesek hordozni. A sokat
idézett forma és tartalom egysége ebben a tekintetben azt jelenti, hogy a
klasszicizmus nem művészeti stílus, még kevésbé művészeti színvonal,
hanem az ember legharmónikusabb megvalósulási formája. A művészet:
életmód – írja Roger Garaudy. Radnóti alkatilag volt klasszikus igényű.
Nem késői verseinek színvonala értelmében vált tehát klasszikussá. Nem
is a kor kényszerítette ki belőle ezt a művészi teljességet. Radnóti belső
harmóniája független volt a kortól. Sőt, éppen annak ellenére volt harmónia.
Marcus Aurélius ezt írja erről a – lelke belső rendjét megtalált és érző
– emberről: „Ne légy hanyag tetteidben. Ne légy zavaros beszédedben.
Ne légy csapongó képzeleteidben. Lelked ne legyen sem teljesen béklyóba vert, sem feltétlenül hullámzó. Ám öljenek, szabdaljanak, átkozzanak
téged! Befolyásolhatja-e ez azt, hogy értelmed tiszta, átható, józan, igazságos maradjon? Ez olyan, mintha valaki tiszta, édesvizű forrás mellé
állva ócsárolná azt: az pedig tovább is fellöveli üdítő italát s ha sarat vagy
szemetet szórsz belé, azt is hamar szétszórja, magából kimossa és teljesen
mocsoktalan marad. Hogyan szerezhetsz ilyen soha ki nem apadó forrást?
Ha jóindulattal, egyszerűséggel, szeméremmel minden órában megőrződ
lelki szabadságodat”.
Én ilyennek képzelem őt: jóindulatúnak, egyszerűnek, szemérmesnek.
Hogyan lett volna lehetséges egyébként, hogy elannyira torzítatlan érzésekkel élje végig a kort? Mert verseinek tanúsága szerint így élte végig.
Meghasonlás nélkül, önmaga elvesztése nélkül. Az igazi gyűlölködés, az
átkozódás, az elvadult félelem, bosszúvágy, a gyilkos embertelenség hiányzik verseiből. Utolsó ellehetetlenülésében – igaz – megidézi a Ninive
ellen átkot szóró Náhum prófétát s vele együtt a dühöt. De a megszállott
próféták vérbeli eszelősségéig nem jutott el. Meg nem tagadta közét a
világgal. Nem adta át öntudatát a végső rémségeknek. A végső kétségbeesésnek és végső elidegenedésnek Igen, talán – modern terminológiával –
úgy jutunk közel ehhez az aranykori lelkialkathoz, hogy: az elidegenedés
nem vett erőt rajta. Ez majdnem annyi, mintha azt mondanánk: nem fogott rajta a lelki nehézségi erő. József Attilán fogott. Ezt nem összehasonlításként mondom. József Attila összehasonlíthatatlan. De tény, hogy átesett a legembertelenebb lelki és szellemi gyötrelmeken, amelyeket a huszadik századi pokol tartogat az érzékeny emberek számára. Meghasonlás, beteljesületlenség, eszmék görcse. Már a legrosszabb is megkísértette:
a veszély, hogy költészetét ideológiák napi színvonalra húzzák le. Radnó1832

tit ez is elkerülte. Nincs sora, amelyben a napi politikai hírek is ne váltak
volna maradéktalanul költészetté. Antifasiszta költészet – olvasom a magyarázatokat, de sehol se találom ezt az antifasiszta költészetet. Csak olvasom őt, mindenféle gondjaim között, s ezek a szarvasbogárról, a hűlő
szilvalekvárról, a kedves kék eréről s sárral kevert vérről szóló versek
immár nem a fasizmus emberi és történelmi ellehetetlenülésével töltenek
el. Ez a költészet a mocsoktalan és ki nem apadó forrás, amelyről Marcus
Aurélius beszél, azok számára, akik azt szeretnék, hogy értelmük tiszta,
átható és igazságos maradjon. Ez a végső és halálos megnyugtatás, hogy
egyszer mégiscsak akadt valaki, aki jóindulattal, egyszerűséggel és szeméremmel, élete minden órájában meg tudta őrizni lelki szabadságát. Végül is ez a megnyugtatás marad számunkra, akik rosszindulatúak,
túlbonyolultak és szemérmetlenek vagyunk. Nem, nem tudom elhinni,
noha ő maga írta, hogy az angyal a karddal elhagyta volna őt.
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ZSIGMOND ENDRE
Két könyv 580
Thomas Kabdebó–Paul Tábori {editori): A Tributa to Gyula Illyés,
Occidental Press, Washington 1968, 148 lap.
Illyés Gyula írta nemrég a pozsonyi Irodalmi Szemlében, irodalmunk
nyugati megismertetéséről szólva: „Külföldre került anyanyelvtársaink
saját értéküket fokozzák, ha segítik megvilágítani annak az országnak a
rangját, amelyet mar csak az igazmondás, a férfiasság, a lelki elegancia
alapján is vállalniok illik”.
Nyugaton élő sok magyar egy kevés szelíd nógatást, vagy talán csendes szemrehányást is kiolvashat ezekből a sorokból. Nem Csicsery-Rónay
István, Kabdebó Tamás vagy Tábori Pál! Csicsery-Rónay, a washingtoni
Occidental Press vezetője hosszú évek csendes munkájával – az adott
helyzet bizony szűkös lehetőségeit józanul felmérve, de teljesen ki is
használva igyekszik „megvilágítani” Magyarország irodalmi, szellemi
rangját és következetesen színvonalas kiadványai valóban „fokozzák
mindnyájunk értékét”.
Legutóbbi kiadványa illő hódolat Illyés Gyulának: a költő harminchárom versének angol fordítása. A kötetet Kabdebó Tamás és Tábori Pál
szerkesztette, bár a „szerkeszteni” kifejezés aligha ad képet arról, amit
ennek a kötetnek a létrehozása jelentett: a minden árnyalatra figyelő
nyersfordítások kidolgozásáról, a tizenhat angol költő toborzásáról és
szüntelen sarkallásáról, a készülő fordítások folyamatos ellenőrzéséről és
csiszolásáról. Táján csak az tudná teljesen felmérni az ilyen idegtépő és
gyönyörű munka súlyát, aki már maga is kísérletezett hasonlóval. Az
Angliában élő szerkesztők Gara László módszerét igyekeztek átültetni
angol nyelvterületre: gondos nyersfordítások segítségével angol költőkből
szerveztek műhelyt az ott jószerint teljesen ismeretlen magyar költők
munkáinak lefordítására.
Prózaíróink – pontosabban szólva: regényíróink – közül néhány már
bekerült vagy legalábbis bekerülőben van a Nyugaton is számontartott
alkotók közé. Ahogy Illyés Gyula fent idézett cikkében is megállapítja:
„A fél tucaton is fölül van azoknak az élő magyar íróknak a száma, akit a
szellemi élet igényesebb nemzetközi fórumain vagy társaságában mint
közismertet illik említeni”. És külföldön nemcsak a beavatottak, hanem a
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nagyközönségből is egyre számosabban kezdenek ismerkedni Déry Tibor,
Németh László, Szabó Magda, Mándy Iván és más magyar írók nevével.
Költészetünk – a magyar írás jogos büszkesége - azonban továbbra is zárt
könyv a nem-magyarok számára.
Több mint száz éve a lelkes és önfeláldozó úttörők sora munkálkodott
költészetünk angol, francia, német nyelvű megszólaltatásán, de munkájuknak eddig alig volt valami láttatja. Költők tolmácsává csak költő szegődhet. Ebben a lelkesedés és az irodalmi hozzáértés csak előfeltétel, de
nem pótolhatja a költői adottságot. Andrew Feldmar, a New Hungarian
Quarterliben megjelent „What Hungarian Poetry in English?” című érdekes cikkében számos példával is illusztrálja az eddigi angol fordításkísérletek kudarcát. Gara László francia nyelvű antológiája volt az első,
amely – mivel francia költők és nemcsak serény műkedvelők munkájának
gyümölcse volt – valóban ízelítőt adott költészetünkből a külföldi olvasóknak. Jó úton jár tehát Kabdebó Tamás és Tábori Pál, mikor a Garaiskolát igyekszik meghonosítani angol nyelvterületen. A tizenhat angol
költőhöz három magyar is csatlakozott: a szerkesztők, valamint a Londonban élő, fiatal Sárközi Mátyás.
A lefordított verseket három, a költőt bemutató írás is kíséri: a francia
költőtárs, Jean Follain rapszodikus bevezető szavai, Kabdebó Tamás
elemző tanulmánya, illetve utószava, valamint Tábori Pál hosszabb előszava. Kabdebó Tamás érdekes verstani és nyelvészeti elemzései után,
igyekszik elhelyezni Illyés Gyulát korunk világirodalmában. Tábori Pál
előszavában, tíz futó találkozás tükrében mutatja be Illyést: csendes humorral, bujkáló iróniával és nyugodt öntudattal idézve fel a találkozásokat.
A harminchárom költemény között ott találjuk Illyés költői munkásságának több csúcsteljesítményét: a Bartok-ódát, a „Csitítót , a „Haza a magasban”-t, az „Egy mondat a zsarnokságról”-t – utóbbit mindjárt két változatban is: Vernon Watkins szabadabb, valamint Kiara Lashley szöveghűbb fordításában. Nehéz egyetérteni a versek sorrendjével: a szerkesztők
érthetetlen okból a fordítók szerint csoportosítják a költeményeket, ami
teljesen lehetetlenné teszi Illyés költői fejlődésének nyomon követeset. A
fordítások közül – úgy érzem – kiemelkedik John P. Sadler munkája: a
„Szekszárd felé” átültetése. Bevallom, ezt a verset szinte lefordíthatatlannak tartottam és éppen ezért most kétszeresen is örülök, hogy az angol
költő meggyőzött az ellenkezőjéről. Egészében e fordítások szintje jelem
tősen magasabb, mint az eddigi műkedvelő próbálkozások, bár azt hiszem
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– a megoldások még nem egy részletben további csiszolásra és átdolgozásra szorulnak.
De a kötet jelentőségét végső fokon nem is annyira a már végzett
munkában látom, hanem inkább abban, hogy ez a kiadás, mintegy első,
kézzel fogható jeladás a londoni angol költők műhelyéről –, az ilyen fordítóközösségek létrehozása az egyetlen út költészetünk külföldi megismertetésére. A megkezdett úton haladva ez a „londoni műhely” angol
nyelvterületen éppen olyan úttörő jelentőségű és értékes munkát végezhet,
mint a Gara László-szervezte csoport Párizsban.
Békés Gellért: Sorsom az Isten Katolikus Szemle, Róma 1.968, 74 lap.
Békés Gellért verseskönyvének alcíme: „Harmincöt év verseiből” és a
kötet – bizonyára nem véletlenül – éppen harmincöt verset tartalmaz. A
költeményeivel csak ritkán jelentkező szerző egyébként tevékeny tagja a
nyugati magyar szellemi életnek: úgyis mint magvas hitbölcseleti írások
szerzője és úgy is mint a „Katolikus Szemle” szerkesztője. 1951-ben Dalos Patrikkal együtt ő készítette el az Újszövetségi Szentírás új magyar
fordítását.
Versei két témakörben mozognak. A hit és a természet látványa adja a
kezébe a tollat. De ez a két témakör is voltaképpen egy: Békés Gellértnél
a természet képei is elsősorban Isten fennségének bizonyítékai. Sík Sándor gyakran – és okkal! – hangsúlyozta több írásában is annak veszélyét,
hogy a nemes vallási érzelmek vagy bibliai utánérzések megverselését
összetévesztjük a katolikus költészettel. Ez a veszély Békés Gellért fiatalkori szárnypróbálgatásaiban is ott kísértett és – úgy érzem – még ma sem
tudta azt teljesen legyőzni. Különösen ma, amikor Pilinszky János és Rónay György munkássága fémjelei a magyar katolikus költészetet, semmi
sem indokolja, hogy művészi engedményeket tegyünk ezen a területen.
Békés Gellert is érzi ezt: az ötvenes években és később írt versei már érzékeltetik a küzdelmet az egyénibb mondanivalóért. Mélységből kiáltok
című versében ilyen sorokat találunk:
Verd át a testem félelmed nyilával,
szögezz parancsaidhoz, Istenem!
Verd át a testem félelmed nyilával,
ne fájjon úgy a félelem.
Szögezz a fához félelmed nyilával,
s mondd, hogy szeretsz, szeretsz, te Gyötrelem!
1836

Féltő szerelmed égető kínjával,
gyötörj szabaddá, Istenem!
– Itt már nem az ájtatos loci communes megverselője, hanem az érző
és vivódó ember, az individuum szól: a költő. Ezek az új hangütésű,
egyénibb mondanivalóid költemények adják meg a szép kiállítású kötet
irodalmi értékét.
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KÖRÖSI-KRIZSÁN SÁNDOR
Az osztrák munkástanácsok 581
Rolf Reventlow: Zwischen Alliierten und Bolschewiken, Arbeiterrate in
Österreich 1918 bis 1923, Európa Verlag, Wien–Frankfurt–Zürich 1969,
176 lap.
Rolf Reventlow Münchenben született és nevelkedett fel a művészeti és
irodalmi bohémság légkörében a századforduló körül. Az első világháború után csatlakozott a munkásmozgalomhoz. Szakszervezeti titkár lett,
munkatársa számos szakszervezeti és politikai folyóiratnak – Németországban, Ausztriában, Csehszlovákiában, Svájcban, Olasz- és Spanyolországban. Később lapszerkesztő Boroszlóban, Alicantéban és Algírban.
Húsz évi emigráció után visszatért Németországba és a német szociáldemokrata párt müncheni szervezetének titkára lett. Miután az aktív politikai élettől visszavonult, beható tanulmányokat folytatott, hogy a sokat
vitatott spanyol problémát szociáldemokrata szempontból alapvetően újraértékelje. „Spanyolország ebben az évszázadban” című könyvében az
elmúlt évtizedek spanyol politikáját elemzi és részletesen foglalkozik a
polgárháborúval, amelyben – a köztársaságiak oldalán – ő is részt vett.
Rolf Reventlownak a fél évszázaddal ezelőtti osztrák munkástanácsokról szóló könyve tehát már második nagyobb szabású munkája. Amint a
kötet könyvészeti adataiból kiderül, kereken negyven forrásmunkát tanulmányozott át azon a tetemes okmányanyagon kívül, amelyet Kari
Heinz, az ausztriai országos munkástanács néhai titkára gondosan összegyűjtve hátráhagyott.
A szerző olvasmányosan írja meg az ausztriai munkás és részben katonatanácsok keletkezésének és több mint öt évi tevékenységének történetét. Mi több, érdekfeszítővé is teszi írásművét azzal, hogy részletesen
megvilágítja a mindenkori hátteret, azaz az általános politikai, gazdasági
es társadalmi helyzetet, előbb az első világháborúba belepusztuló Osztrák–Magyar Monarchiában, majd a köztársasággá vált Ausztriában és
hasonlóan megcsonkított egykori társállamában, Magyarországon.
A munkástanácsok Ausztriában is az 1917-es orosz forradalom nyomán keletkeztek. Az elsőt már 1918. januárjában, Bécsben alakították
meg, mégpedig a szociáldemokrata párt és a szakszervezeti bizottság kezdeményezésére és vezetésével. A későbbi munkástanácsok is a szociál581
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demokrata párt intézményeiként jöttek létre. Az 1918. őszi osztrák forradalmi események tetőpontja a bécsi munkástanács november 6-i ülése
volt, amelyen a néhány nappal előbb amnesztiában részesült Friedrich
Adler szociáldemokrata vezér beszélt. Friedrich Adler 1916-ban, még
Ferenc József császár és király életében agyonlőtte gróf Stugkh miniszterelnököt abszulutisztikus kormányzása miatt, ezért halálra ítélték, IV. Károly azonban büntetését 1917 tavaszán 16 évi fegyházra változtatta. A
munkásság körében rendkívül népszerű Friedrich, vagy ahogy leginkább
nevezték: Fritz Adler lett később az osztrák országos munkástanács elnöke. Reventlow szerint a hivatalosan 1918. november 3-án megalakult
osztrák kommunista párt vezetői rögtön utánozni akarták orosz mintaképeik egy évvel ezelőtti petrográdi államcsínyjét. Vörös gárdájukkal magukhoz akarták ragadni a hatalmat, de a bécsi munkástanács meghiúsította puccskísérletüket. Az osztrák munkástanácsok, amelyekben a szociáldemokraták túlnyomó többségben voltak, nem akartak tanácsköztársaságot. Védelmére keltek ugyan a győztes Entente-hatalmak által szorongatott orosz szovjet köztársaságnak, de egyre több fenntartással. Ugyanis az
Arbeiter-Zeitung már 1918. január elsején közölte az orosz mensevikek
egy tiltakozó kiáltványát, amely Lenin és Trockij októberi forradalmáról
megállapította, hogy katonai összeesküvés volt és nem a proletariátus
diktatúráját valósította meg.
A szociáldemokrata párttal együtt az osztrák munkástanácsok is a demokratikus parlamenti rendszer mellett döntöttek és támogatták a szociáldemokrata Kari Rennernek az akkor paraszti keresztényszocialistákkal
együtt alakított kormányát, amely az 1919. február 16-án tartott alkotmányozó nemzetgyűlési választások eredménye alapján jött létre. Kereken
egy évvel előbb Lenin és társai Petrográdban szétverették a szabadon választott orosz alkotmányozó gyűlést, mert annak csak mintegy negyedrésze került ki a bolsevikok közül.
Az osztrák munkástanácsok 1919 kora tavaszán befogadták a kommunistákat, hogy ne tartsák őket kizárólagosan szociáldemokrata szerveknek.
Reventlow idézi könyvében Friedrich Adler 5 évvel későbbi kijelentését:
„Sohasem bántuk meg ezt a lépésünket. Abba a helyzetbe hoztuk ugyanis
a kommunistákat, hogy az egész munkásság előtt képviseljék felfogásaikat”. A kommunisták persze, különösen a tanácsköztársaság magyarországi kikiáltása után, felkelésre próbálták rávenni az osztrák munkástanácsokat is. Azok szociáldemokrata többségének viszont az volt az álláspontja, hogy – amint egy határozatban kifejezték – „az osztrák proletariátus nem csatlakozhat a magyar elvtársak bámulatra méltó akciójához,
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mert élelmezése a nyugati imperialista hatalmaktól függ és el akarja kerülni a polgárháborút és az ország idegen csapatokkal való megszállását”.
Ennek ellenére az osztrák kommunisták magyar és orosz elvtársaik ösztökélésére és anyagi segítségével kétszer is fegyveres államcsínyt, puccsot
kíséreltek meg Becsben: először közvetlenül a müncheni kommunista
tanácsköztársaság létrejötte után, 1919. április 16-án, majd még alaposabb
előkészítéssel, június 15-én. Az utóbbit Reventlow szerint nagy titokban
Dr. Bettelheim Ernő orvos kezdeményezte, akit Kun Béla 1919. májusában nagy pénzösszeggel kifejezetten ezért küldött az osztrák fővárosba.
De az elsőhöz hasonlóan ez a kísérlet sem sikerült, nem utolsó sorban
azért, mert a döntő órákban a Bettelbeim irányította osztrák kommunista
vezetők is felismerték a vállalkozás reménytelenségét. A bécsi munkástanács által a meghiúsult puccs kivizsgálására kiküldött bizottságban Friedrich Adler tiltakozott az ellen, hogy a magyar tanácsköztársaság Ausztria
elleni hódító háborúval meg akarja fosztani önrendelkezési jogától az
Osztrák munkásságot.
Ezután az osztrák szociáldemokrácia magatartása a magyar tanácsköztársaság iránt még elutasítóbb lett. Az Arbeiter-Zeitung a tanácsköztársaság „sötét foltjának” nevezte Szamuelly Tibort és a véres terrort, amelyet
bolsevik mintára Magyarországon kifejtett. Kun Béla hiába küldte követnek Becsbe az osztrák szociáldemokrata vezetők személyes barátságát
élvező Böhm Vilmost, azok jó szemmel nézték, hogy a magyar szociáldemokraták igyekeztek elkülönülni a budapesti kormányban a kommunistáktól, akik a demokratikus módszerekkel ellentétes lenini káderpárt diktatúrájára törekedtek.
Könyve második részében Rolf Reventlow meggyőzően fejti ki, hogy
az osztrák munkástanácsok fél évtizedes működésük alatt jelentős szerepet játszottak a munkásság egységének, érdekeinek és a demokratikus
államrendnek a védelmében, miután 1919. július elején tartott második
országos értekezletük törvényesített szervezeti szabályzattal intézményesítette tevékenységüket.
Külön fejezetben foglalkozik Reventlow a magyar tanácsköztársaság
bukását követő Horthy-uralommal. Az osztrák munkástanácsok minden
tőlük telhetőt megtettek az üldözöttek segítésére. Függelékei között fényképmásolatban közli a könyv Kun Bélának a bécsi kerületi munkástanácshoz 1920. június 20-án németül intézett levelét, amely után menedékjogban részesített társaival együtt Oroszországba utazhatott.
A mindinkább jelentéktelen politikai tényezővé zsugorodott osztrák
kommunista párt 1922 nyarán kivált a munkástanácsokból, miután azok
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tagságának a választási adatok szerint már 5 százaléka sem tartott vele.
Az akkori osztrák kommunista vezetők később vagy szakítottak Moszkvával, mint Paul Fridlander és felesége, Ruth Fischer, vagy – mint Franz
Koritschoner és Kari Tornán – a sztálinizmus áldozatai lettek.
Fennállásuk utolsó két évében az osztrák munkástanácsok tevékenysége főként a reakció és a fasizmus, illetve a feltörő nemzeti szocializmus
elleni küzdelemre összpontosult. Mivel azonban ezt a feladatot az 1923.
áprilisában létesített Köztársasági Védszövetség vette át, a szociáldemokrata párt 1924. novemberi salzburgi kongresszusa kimondta a munkástanácsok feloszlatását. Segítségükkel az úgynevezett „austromarxisták”,
akik időközben egy „két és feles”-nek mondott Internacionálé révén megpróbálták újraegyesíteni a nemzetközi munkásmozgalmat, józanul megóvták Ausztriát a nagyobb megrázkódtatásoktól az első világháború végén
és az azt követő válságos esztendőkben.
Rolf Reventlow könyve rendkívül érdekes és tanulságos olvasmány,
nemcsak az 50 évvel ezelőtti osztrák munkástanácsokról, hanem fennállásuk időszakának egész középeurópai történetéről is, amelyet – benne a
magyarországi tanácsköztársaság külpolitikájával – számos eddig fel nem
tárt adattal és összefüggéssel egészít ki.
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CZIGÁNY MAGDA
Szocialista realizmus a száműzetésben 582
Péri Péter kiállítása, Camden Stúdiós, London.
„Azt mondják, hogy a művészet leple alatt a szocializmus ellenségeit szolgáltad. Hogy saját elvtársaid ellen dolgoztál. Sokan közülünk mindig is
így beszélnek, de ez a beszéd értelmetlen. A művészet leple alatt senkit és
semmit sem lehet szolgálni. Én még a szocializmust sem tudom szolgálni
művészetem leple alatt. Csak a nem-művészet leple alatt lehet valami mást
szolgálni. Mert a művészet nem leplez, hanem leleplez” – írja naplójában
John Berger Korunk festője című regényének hőse, Lavin János, a harmincas évek elején Angliába menekült magyar származású forradalmár és
festő. Berger sohasem titkolta, hogy a fiktív történet mögött egy valóságos helyzetkép, a regényben festő portréja mögött egy élő művész arcvonásai rejtőznek, és hogy a Lavin János tollára adott, néha szinte a kétségbeesésig önmarcangoló, máskor filozófiai problémákkal és művészierkölcsi dilemmákkal birkózó, vagy technikai újításokban elmerülő gondolatokban egy, Lavinra nagyon is hasonlító festőbaráttal folytatott viták
gyümölcsét kell keresnünk.
Tíz évvel a könyv megjelenése után, 1968-ban London Camden-i kerülete emlékkiállítást rendezett az egy évvel korábban elhunyt helybeli
szobrász és grafikus Péri Péter műveiből. Péri 1953-ban menekült Berlinből Londonba, ahol haláláig ugyanazon kerületben élt és szinte „törzsművésznek” számított. Berger, a marxista szemléletű műkritikus és regényíró
is itt ismerte meg. Perinek az utcára néző kis kertben elhelyezett, idegennek tűnő, darabos, de mégis életteli szobrai keltették fel figyelmét. Az
ismeretséget az elvtársi felismerés később barátsággá mélyítette. A kiállítás katalógusához John Berger így nem a szokásos tanulmány jellegű,
hanem személyes emlékezésekkel átszőtt bevezetőt írt. Ebben vallja be,
hogy korunk művésze, Lavin János alakját nagyrészt Péri Péterről mintázta. Az önkéntes száműzetésben élő szocialista forradalmárról, aki a mozgalomtól elszakadva kívülről szemlélődő elszigetelt ember és magányos
úton járó művész lett. A húszas évek fiatalos lendületű politikai csatározásai már csak megszépült emlékek, melyeket a vissza-, vagy elvágyódó
öregedő ember szentimentalizmusa sző át. A vesztett csaták után nyugatra
indult, hogy – mint Lavin mondja harcát az ellenséggel újra és újra meg582
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vívhassa, és most fogva tartja a megszokottá vált „ellenséges” környezet,
a gyökeret eresztett kapcsolatok és a feltámadó kétely.
Az ötvenes évek elején Lavin egyre nagyobb megrettenéssel látja,
hogy ami Kelet-Európában történik, az a fiatalkori elképzelések végzetesen félrecsúszott, elrontott kivitelezése. A volt barátot és fegyvertársat ott
most kivégzik, mert – így szól a fővád – költészetével az ellenséget szolgálta. De lehet-e a művészettel mást, mint a művészetet magát szolgálni?
Mint politikus, vagy adminisztrátor tévedhet az ember, de művészetében
kifejezésre jutó igazságkeresésében, ha becsületes, sohasem. Lavin János
naplójának politikai kitételeiben a forradalmár Péri Péter vitatkozik önmagával, a szocializmus eszméihez Angliában is hű pártmunkás. De Périt,
a szobrászt hiába keressük Berger könyvében. Nem mert a regény technikai részletekben bővelkedő lapjain a festészet problémáit elemzi az író,
hanem mert Bergert valójában a művészet és a politika kapcsolatának
problémája, a pártos művészet létjogosultságának kérdése foglalkoztatja.
Berger a művészetet elválasztja az ideológiától és a művészt az embertől,
mint politikai állattól. Így könyve a szocialista Péri megértéséhez kulcs
lehet, természetesen figyelembe véve azt is, hogy Péri nézeteit Berger
módosíthatta, és hogy Péri mellett a szintén magyar származású művészettörténész, Antal Frigyes is forrásul szolgált. Azonban Péri művészetének vizsgálatánál mégis a Korunk festőjére kell támaszkodnunk, mert
végsősoron valahogy minden összefügg; Péri politikai meggyőződése
éppúgy befolyásolta szobrászatát, mint ahogy Lavin Jánost is valami belső erő kényszerítette, hogy első sikeres tárlata után mindent itthagyva
1956 őszén visszatérjen Magyarországra, ahol nyoma veszett.
Péri Péter kiállításai ritkák, neve nem közismert, olyannyira, hogy a
művészeti lexikonok nem tartják szükségesnek megemlítését. Emlékét a
Leicestershire-i és Warwiokshire-i iskolák homlokzatát és falait díszítő
nagyobbszabású szobrai és azok a meghitt, csak a beavatottaknak szóló
kis tárlatok őrzik, amelyeknek legújabbja Péri volt műtermében nyert
most elhelyezést. A műterem zárt belső világa Péri szobraitól zsúfolt, de
kis méreteik miatt a légkör nem lefojtott, hanem bensőséges.
Nagyobbrészük 20–30 cm magas figura az életből ellesett pillanatok frissességével: padon üldögélő alakok, seprűjét magasra lendítő nő, lépcsőt
sikáló asszony, gyermeket tanító nagypapa, utcaseprő, tűzoltó, botra támaszkodó öregasszony, fésülködő, imádkozó, dolgozó, beszélgető, pihenő emberek – szomszédok, ismerősök, barátok. Többnyire egyedül, néha
párosan: anya gyermekével, vasárnapi sétára induló házaspár, szerelmesek, néha csoportosan, köralakban ülve, mint egy értekezleten, vagy po1843

rondokon, tornaszereken lebegve, nyújtózkodva. Mindmegannyi portré,
még ha címük nem is utal Mrs. Ruby-ra, Mrs. Browné-ra vagy Mr.
Carpenter-re. Vázlatoknak is lehetne nevezni őket, az anyag nagyvonalú
kezelése, a fémfelületek megmunkálatlansága, a pózok természetessége,
az elkapott pillanatoknak olyan momentán megragadása, amelyik a mozdulatot bár fogvatartja, mégsem öli meg; a szemlélő várja folytatását,
mint a megakadt filmkocka továbbpergését. Ezek a kis szobrok árulják el
legjobban Péri művészi érdeklődését, amely bár sokszor a társadalom
kisemmizettjei felé irányul, vagy a számára jövőt jelentő munkás rétegek
és az ifjúság körében talál kielégítést, mégsem nevezhető ideológiailag
elkötelezettnek, hanem Péri közvetlenségének, humanitásának és realista
látásmódjának bizonyítékai.
Szobrainak egy másik csoportja viszont a realista külső ellenére már
szimbolikus jelentéssel bír. Péri ezekben az alakokban nem környezetének sajátos figuráit kívánta megörökíteni, hanem politikai meggyőződésének akart kézzelfogható formát adni. Az ideológia ezekben az alkotásokban jut kifejezésre. Az átmeneti típusalakokat, mint például a többször
is megformált Munkást leszámítva, a szobrok többsége fiatalokat, sokszor
gyermekeket ábrázol. Ezekben Péri elsősorban a lendületet, az előretörést
és a harcrakészséget, a jövőbe vetett hit reményét ragadja meg. Rohanó,
táncoló, megnyúlt ínú, kitártkarú ifjainak feltartóztathatatlan lendületét az
újszerű, a falból vízszintesen, vagy csak alig emelkedőn előretörő alakoknak a vasbeton lehetőségét felhasználó megoldása még csak fokozza.
Táncukat, menetelésüket sokszor kíséri zene: furulyázó fiúk, vagy éneklő
lányok csoportjában. Feltehető, hogy a negyvenes évektől egyre gyakoribbá váló megbízatásai, hogy iskolák és egyetemek falára, vagy játszóterekre tervezzen szobrokat, alakították ki Périben ezt a művészi kifejezésmódot. Ugyanakkor azonban szinte lehetetlen észre nem venni e csoportba tartozó némely kompozícióján az úgynevezett szocialista művészetnek
néhány jegyét.
Berger könyvében a szocialista művész három területet jelöl ki, ahol
meggyőződéséért kiállhat: az első a forradalmi tevékenység, aminek
semmi köze sincs a művészethez, a második a közvetlen forradalmi propaganda, plakátok, karikatúrák, emblémák és jelmondatok tervezése. Ez
még mindig nem művészet, bár a belső meggyőződésből fakadó propaganda jellegű alkotás elérheti a művészet színvonalát, mint Brecht darabjaiban, vagy Picasso némely festményében. A harmadik terület a művésznek kizárólagosan belső szükségletein alapuló alkotó munkája, amit sem
az „ellenség”, sem saját propagandistája nem befolyásol; a művészi igaz1844

ság keresése, amely ha a művész politikai meggyőződése előmozdítja,
sokszor egybe eshet a szocialista eszmékkel, de nem szükségszerűen.
Péri művészetében ez a határeset kimutatható. Kisebb méretű szobrai
között van egy, amelynek A magyarázat címet adta. Én szívesebben hívnám A népnevelő-nek. Előrehajló, kezét magyarázatra emelő figura. Inas
alakjában a meggyőződés ereje és a meggyőzni vágyás szándéka pattanásig feszül. Szeméből, arcvonásaiból a fanatikusok heve csap föl. Szenvedélyességét nem a tanító tudásátadása, hanem az eszme szolgálata hívja
elő. Másik jelenet: a négyszögletes, falra erősített háttérből egy szimbólumot magasan az ég felé emelő figura nyúlik fel. Szabadságszobrok, felszabadulási emlékművek jólismert alakja. Périnél az eszme győzelmének
jelképes kifejezője. Nem a művészetben az évszázadokon át jelképként
szolgáló görög szépségideál, amely inkább isteni mint ember, de a szocialista emlékművek modoros vaskosságát sem lehet felfedezni benne. Lehetne a padról felkelt fiatalember is, vagy a munkáját megszakító utcaseprő, mely nem testének klasszikus arányával, hanem a közösség javát szolgáló ideológiának és a tömeg akaratának monumentális erejét testtartásának méltóságos súlyával fejezi ki. Ezzel azután könnyen színpadiassá is
válhat. Périnek szinte ezek az egyedüli kompozíciói, ahol a mondanivaló
dogmatikus jellege szokásos közvetlenségéből levon és a mozdulatok
lendületét megtöri. Ez annál is szembeszökőbb, mivel technikai megoldása a táncoló, szaladó, mozgékony gyermek és ifjú szobrainak stílusát követi. A falból merészen előretörő figurák felemelt karjának szimbólummá
merevedésében a kinyilatkoztatott értékkategóriák megmásíthatatlanságának súlyos terhét érezzük.
Péri művészete itt ölt politikai, mondhatnánk úgy is, szocialista színezetét. De bármennyire is megközelíti a propaganda kívánalmait, mégsem
válik az ideológia harci fegyverévé, mert nem kényszerből, hanem a művész meggyőződéséből fakad. Nem szegényedik semmitmondó sablonná,
mert Perinek fontosabb az ember, mint az eszme. Nagyon fiatalon a Ma
köré csoportosuló aktivistákkal indult, akik elveikben is és művészetükben is a forradalmat hirdették. Új társadalmi rendet és új, társadalmi tartalommal töltött művészetet akartak. Európát, különösen Kelet-Európát
hatalmába kerítő absztrakt művészet jelszavát tűzték zászlajukra, amit a
forradalmak bukása után is továbbvittek. Péri 1920-ban a menekülés fő
útvonalát követve Berlinbe érkezett, ahol Kassák képarchitektúrájának
szellemében dolgozott tovább 1933-ban bekövetkezett második önkéntes
száműzetéséig. Magyarországról még nem sokat hozhatott, Berlinben
mindene odaveszett. Péri konstruktivista művészetéről még elképzelést
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sem nyújthat az a pár megmenekült nyomat és az a néhány absztrakt felé
hajló, már Angliában készült dombormű és szobor, amelyek kiállításain
láthatók. De a bemutatott anyag mégis meggyőzően illusztrálja, hogy Péri
csak kacérkodott az absztrakt művészettel, formabontásai sohasem tüntették el teljesen a tárgyak jellegét, a minimálisra szorítkozó jelölőrendszer
inkább aláhúzta szerkezetük lényegét. Ugyanígy a lecsiszolt síma felületekre redukált női szobrai az emberi formák örökérvényű létezését hangsúlyozzák kőbemetszett körvonalaik primitívségével.
Az emigrációban magárahagyatva Péri lassan levetkőzte ezeket a talán
csak magára erőltetett kifejezési formákat, és természetes adottságát követve a figurális művészet irányába fordult. Ráébredt – ismét Berger
könyvét idézve – hogy saját formanyelvén szólva is megtarthatja forradalmár meggyőződését még akkor is, ha az nem esik egybe a forradalmi
művészetről alkotott századeleji teoretikus elképzeléssel. Először a mérlegelő szerkesztés elve tűnik el, a mértani idomok irányába haladó torzítás, majd a felületek pedáns simaságát váltja fel az anyag szabadabb kezelésének nyomát őrző rücskös, élestapintású felszín, amíg elér Epstein
vagy Giacometti szobrainak jellegzetes érdességéhez. Az álarcszerűen,
vagy csak körvonalaiban érzékeltetett emberi forma is fokozatosan a portrészobrok intimitásában teljesedik ki. Az intellektuális művészet meghajlik az érzékszervek elsődleges benyomását, a magyarázó áttételeket és az
absztrakciókat nélkülöző közvetlen ábrázolásmód előtt. Péri a realizmust
választotta.
Szinte magától kínálkozik Péri művészetét minősítő jelzőknek – szocialista és realista – összepárosítása, ha ez a szókapcsolat nem idézné fel a
szocialista-realista művészet Péri szobrászatára egyáltalán nem jellemző
idomtalan alakjait. Péri szobrai változatosak, és ha túlzásokat keresünk
nála, azokat inkább egyes figuráinak fokozott nyúlánkságában és hajlékonyságában találhatjuk meg. De ha a szocialista művészet alapelvének
nem a pártosságot, hanem a Lavin János szájába adott, a művész integritását egyáltalán nem korlátozó emberi és művészi meggyőződést tekintjük, és ha Péri realista eszközeit sem hagyjuk figyelmen kívül, úgy művészetét a szocialista realizmus olyan fokának tarthatnánk, amit paradoxonként idealizmusnak kellene neveznünk.
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SZILASSY SÁNDOR
Beszédek és elmélkedések 583
Trombitás Dezső: Vagy-vagy! A Hollywoodi Magyar Református Egyház
kiadása, 1967.
Nehéz őszintének lenni másokhoz, még kevésbé magunkhoz, még akkor
is, ha ez a hivatásunkkal járna. Az egyház évtizedes gyakorlattal rendelkező hivatalos szolgáinak jórésze sem kivétel a szabály alól. Frázisokban
gondolkoznak, kenetteljes idézet-tár lesz belőlük és nem tudnak lépést
tartani a változó időkkel.
A „Vagy-vagy!” szerzője nem kliséket gyárt és nincs kedve az alakoskodáshoz. Saját összekuszált életéről beszél az első oldalak egyikén és
megállapítja, hogy a papnövendékeknek valami szakmát is ki kellene
tanulniok, mint Pál apostol tette, hogy megállhassák helyüket az életben
akkor is, ha a szószék kicsúszik alóluk. Az ország legfiatalabb református
esperese volt Trombitás, amikor politizáló papi „skalpvadászok” jóvoltából hirtelen dunai dokkmunkássá kellett átváltoznia. Világi életének évei
alatt sokat próbált és megtanulta, hogy „az egyházat és emberséget nem
okvetlenül a karinges vagy palástos papok képviselik.”
A fejezetek nyomda alá igazított beszédek és szép, őszinte elmélkedések. A hollywoodi prédikátor félig protestáns, félig katolikus, amerikai
magyarrá vagy inkább magyar amerikaivá gyúrt gyülekezete egy tönkrement szektától vásárolt (azóta teljesen kifizetett) kis templomban hallgatta
őket. Amikor a hívek autójukba szálltak istentisztelet után, az egyik milliomos negyed kőfallal elkerített, parkkal körülvett palotái tűntek a szemükbe. Odébb a kínai stílusban épült híres bemutató mozi előtt a sztárok
cementben megörökített kéz- és lábnyomait láthatták és azok, akik a nemzetközi repülőtér környékén laktak, száz és száz olajkút között kanyarogva értek haza. Amerikainak is furcsa, idegen kulisszavilág a filmváros. De
talán éppen ezért a magyar igehirdetés, az őszinte életfilozófia és a közös
sors többet jelent ott, mint máshol.
Trombitás megvallja, hogy azért lett pap – hit nélkül –, mert ösztöndíjat kapott a pápai theológián. A predestinációnak és a szenvedések iskolájának egyaránt szerepe volt abban, hogy a volt falukutató, társadalmi reformer, lázadó fiatalok realista szerelmi történetének írója és az elnyomottak patrónusa végülis megtalálta önmagát. A harcot most sem adja fel.
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Bírálja a szemellenzős hazafiasságot, de gyanúsnak tartja azt, aki azzal
száll le a hajóról, hogy minél előbb el fogja felejteni anyanyelvét és kitépi
szívéből, amit úgy hívnak: Magyarország. Szerinte nem az számít, hogy
mi volt valaki, hanem az, hogy kicsoda. A határon túl egy lépéssel mindenkinek helyt kell állnia önmagáért. Szeretné, ha elfelejtené az emigráns
a múltat, mert „nemcsak a színek kopnak meg, hanem a legendák is. A
csillagok, ha lehullanak a földre, már nem fénylenek. Kormos kő, kiégett
föld a meteor. A magával hozott gázok és kozmikus sugarak is elillannak
előbb-utóbb... Az élet: reális. Törvénye pedig az, hogy a kormos kő, kiégett föld ne játssza a csillagot; viselje méltósággal azt, hogy sorsa a meteoré volt”. Persze tudjuk, hogy akadnak olyanok is, akik csak álmodták,
hogy valaha szikrázó tűzeső lövellt ki belőlük és mindenki őket bámulta.
Az igazság az, hogy szürke, egyszerű csavarok voltak a gépben a szülőhazában is. Az ilyen embereket az álom teszi igazán boldogtalanná, nem a
mindennapok valósága.
Az avatott tollal, elegáns stílusban írt könyv villogó-csillogó, de igaz
tükröt tart elénk. A kettős állampolgárságról, a küldetésről, az amerikai
magyarság négyes tagozódásáról, az antiszemitizmus problémájáról és a
túlnépesedésről bátran és okosan értekezik a tudós szerző. Középkorú,
vagy az öregség felé baktató emigráns magyarok, akik ráérnek néha gondolkodni is, különösen megkapónak találják majd a 126 oldal mindegyikéről előbukkanó szeretettől áthatott, ökumenikus és humanista szemléletet.
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HANÁK TIBOR
Lukács György esztétikája 584
Lukács György: Művészet és társadalom. Válogatott esztétikai tanulmányok, (Lukács György válogatott művei l.) Gondolat Kiadó Budapest,
1968., 491 lap.
A Lukács György nyolcvanadik születésnapjára kiadott németnyelvű emlékkönyvben található műveinek eddigi legteljesebb bibliográfiai jegyzéke. Eszerint első írásai 1902-ben jelentek meg a Magyar Szalonban. 67 év
alatt könyvtárnyi tanulmányt és könyvet publikált. Az említett jegyzék az
1965. után megjelent műveit nem veszi tekintetbe, de így is 886 írást tart
számon, beleértve a fordításokat és a több változatban kiadott munkáit is.
Hogy lehetne ezt a hatalmas anyagot összegyűjteni, áttekinteni, kiadni, de
legalábbis szemelvényekben bemutatni?!
A budapesti Gondolat Kiadó most megkezdte Lukács György válogatott műveinek publikálását. A Művészet és társadalom címen megjelent
kötet néhány esztétikai tanulmányát tartalmazza. A válogatás természetszerűen hálátlan munka, főképp oly termékeny szerzőnél, mint Lukács
György. A töméntelen írásból csak keveset lehet meghagyni. Nagy a veszélye az életmű eltorzításának, a nyomatékok szubjektív elhelyezésének,
hiszen a több évtizedre terjedő alkotóperiódusokat olykor csak egyetlen
tanulmányrészlet reprezentálhatja. Hogy a most kiadott kötet nyomán a
nagy marxista gondolkodó intenciójával egyező kép alakuljon ki szellemi
fejlődéséről, azt a válogató Fehér Ferenc személye biztosítja, ki évek óta
Lukács mellett él, tanítványi hűséggel figyelve a mester szándékára, szavaira. Ha tehát a következőkben megpróbáljuk kideríteni, hogy a válogatás milyen szempontok szerint készült, mit akar bemutatni, óvatos fenntartásokkal arra is következtethetünk, hogy Lukács György a mai környezetében és idős napjaiban milyennek szeretné láttatni önmagát, milyen
képet akar hagyni az utókor emlékezetében.
Az Előszó kezdő soraiban így mutatja be a kötetet:
„Az itt összegyűjtött tanulmányok fejlődésemnek ötven évét foglalják
magukba. Az irodalomtörténet elméletével foglalkozó gondolatok 1910ben íródtak és jelentek meg, az Esztétika kézirata körülbelül 1960-ban
ment nyomdába. Ez a félévszázados fejlődés azonban, mely itt tükröződik, nem csupán szerzője fejlődését mutatja be, bár közvetlenül elsősor584
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ban azt, hanem a korét is, amelyben létrejött. De maga az egyéni fejlődés
is csak akkor válhatik igazán érthetővé, ha megvilágosodik, milyen koráramlatokkal harcolva, melyeket elfogadva vagy továbbfejlesztve, melyeket tagadva jöttek létre a bennük kifejezésre jutó szempontok.” A kötet
első tanulmánya A modern dráma fejlődésének története című könyvének
egy részlete. Lukács a drámai forma elvi kérdéseivel foglalkozik ebben a
régi írásában. Megállapítja, hogy a dráma anyaga maga az élet, teljes
bonyolultságával egyetemben, melybe a forma visz rendet, vagyis nyomatékot, fontossági sorokat, értékelést, csoportosítást, egyszóval: világnézetet. Ez a formai princípium azonban nem kizárólag az alkotó egyén sajátja, hanem a koroké, kultúráké, társadalmaké. A nagy kérdés tehát az,
hogy milyen „szociális lehetőségei” vannak a drámának, „milyen korhangulatok azok, amelyek a drámai formát követelik meg?”
Már ebben az 1908-ban írt fejtegetésben eljut az irodalomszociológiai
kérdésfeltevésig, már itt találkozik Marx tanaival, – igaz még csak a korabeli német gondolkodók – elsősorban Georg Símmel – közvetítésével.
A következő szemelvények azt tanúsítják, hogy erősödik ez a befolyás,
egyre inkább kibontakozik a szociologizáló és történelemfilozófiai szemlélet. Az 1914–15-ben fogalmazott Die Theorie des Rotnans-ból, regényelméletéből közölt részletben már átfogó magyarázattá szélesedik a gondolat: a korszakok és a műfajok összefüggését keresi, vagyis azt, hogy
miért vált uralkodóvá bizonyos korokban az eposz, majd miért múlt el az
iránta való érdeklődés, miért vált hatástalanná író és közönség számára
egyaránt, s miért lépett helyébe a regény? A megállapító, kijelentő hangvételből az 1932-ből származó következő értekezés átvált a normativ esztétika hangjára. Most már nem az a kérdés foglalkoztatja, hogy milyen
összefüggés van a korok, társadalmak és a művek között, hanem az, hogy
milyennek kell lennie. Lukács dialektikus álláspontot foglal el. Az irányzatosság követelményét szubjektivizmus címén elutasítja és helyébe a
pártosság fogalmát teszi, mely szerinte a szubjektív szándékot és az objektív társadalmi adottságot egyesiti- „e pártosság éppen azt az állásfoglalást vívja ki, amely lehetővé teszi, hogy az író az összfolyamatot mint
valódi hajtóerőinek összefogott totalitását, mint az alapjául szolgáló dialektikus ellentmondások állandó, magasabb szintre emelt reprodukcióját
ismerje meg és ábrázolja. Ez az objektivitás azonban a szubjektivitás és
az objektivitás, a szubjektív tényező és az objektív fejlődés viszonyának
helyes – dialektikus – meghatározásán, az elmélet és a gyakorlat dialektikus egységén alapul.”
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A kötetből megismerhetjük a szerző lenini visszatükrözéselméletre épített esztétikájának alapvető vonásait és alkalmazását a különböző műfajokra: a történelmi regényre, drámára és a lírára. Koncepciójának kritikai
próbáját „Az avantgardizmus világnézeti alapjai” című tanulmányában
adja, melynek magyar fordítása – úgy tudom – ebben a válogatásban jelent meg először. Eredetileg az 1958-ban Hamburgban kiadott német
nyelvű tanulmánykötetében, a korábban sokat vitatott Wider den
missverstandenen Realismus-ban tette közzé. Ez az írása többek között
azt is igazolni látszik, szellemben mily közel vannak egymáshoz az 1910es és az 1950-es években fogalmazott értekezései. A világnézet mindkét
alkotóperiódusában – némileg más és más értelemmel –, igen jelentős
szerepet tölt be. Mint annak idején a dráma keletkezését bizonyos világnézethez kötötte, marxista korszakának is lényegi meggyőződése, hogy
minden műben valamely világnézet nyilvánul meg és erről a szemléleti
alapról lehet leginkább megállapítani az írók pozícióját. Esztétikai ítéleteiben ily módon a tág értelemben vett pártállást tekinti mérvadónak, nem
pedig a formai szempontokat. Ezzel azonban tulajdonképp nem is esztétikai mércét, hanem filozófiai és ideológiai léptéket alkalmaz az irodalomban és művészetben –, mint ezt a válogatás utolsó részletei is igazolják.
A bevezetőben azt kérdeztük, vajon ez a válogatás milyen képet mutat,
milyen portrét próbál rajzolni a marxista gondolkodóról. A tartalmi áttekintés után mostmár válaszolhatunk erre a kérdésre. A kötet célja láthatólag az, hogy Lukács György munkásságát egységesnek mutassa be az első
tanulmánytól az utolsóig. A dráma formai problémáival foglalkozó részlet
azt dokumentálja, hogy már 1910. táján eljutott az irodalom szociális hátterének, a világnézet formáló szerepének felfedezéséig. Az összes utána
következő írás ennek konkretizálása és elmélyítése Marx szellemében.
Az így kialakuló Lukács-kép azonban távolról sem ábrázolja szellemi
működésének teljességét, de még csak e teljességet alkotó főbb mozzanatokat, vagy esztétikai koncepciójának változásait sem. A válogatás előre
megfogalmazott tételt tűzött maga elé s ennek igazolására szedte össze a
szemelvényeket. Épp ezért nem Lukács György tényleges fejlődését érzékelteti, hanem ennek csak egyetlen, a marxizmushoz vezető fonalát. Ez a
fonál nem a valóság megtoldása; hozzátartozik Lukács György életútjához, csakhogy ez nem az életút maga, mint a gyanútlan olvasó a kötet
alapján gondolhatná.
Lukács György pályája elején ui. nemcsak Georg Símmel és Max
Weber befolyása alatt állt, nemcsak a Marx felé húzó tendenciák és a
szociológiazáló szemléletmód jellemezte, hanem ennek ellenkezője is: az
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irracionálisba áthajtó individualizmus, a zseni-elmélet és az elit-gondolat
képviselete. Életének ehhez a szakaszához hozzátartoznak olyan írások is,
mint a Nyugat-ban és az Esztétikai kultúrában megjelent válaszcikke Babits Mihály kritikájára, melyben megvédi a filozófiai homály jogosságát,
idézi Hegelt, ki szerint „a filozófiát nem a csőcseléknek csinálták”, s
Bergsonra hivatkozik annak igazolására, hogy az „igazi filozófia” áttöri a
természetes, a köznapi és népszerű gondolkodás határait. Be lehetett volna mutatni egy részletet az egzisztenciális filozófia nagy előfutára, Sörén
Kierkegaard és Regine Obsen kapcsolatáról írt, máig időszerű és szép
esszéjéből, melyben az életet alaktalan kuszaságnak, a költőt a formátlanság formálójának nevezi: az élet „csak nyers anyag a költő számára; csak
az ő spontánul erőszakos kezei gyúrhatnak ki valami egyértelműt a
chaosból, symbólumot a testetlen jelenségből, adhatnak formát – határokat és jelentőséget – az ezerfelé elnyúlónak és szétfolyónak”. (A lélek és a
formák, 148. old.) Ezt a már-már az ismeretlenségig eltávolodott Lukácsarcot nem hozza vissza a kötet, nem mutatja be, hogy a szerzőben a racionális filozófiai hajlamok mellett hasonló vagy nagyobb hevességgel működtek a misztikumba merülés vágyai, mint ezt a Balázs Béla és akiknek
nem kell című kötetének számos írása dokumentálja, köztük ezek a sorok
is: A lírában „csak a legközvetlenebb és ősibb lélekanyag válik formává:
az önmagában elmerülős sivatagja eb nyeli a külvilágot és az ott új életre
ébredt lélek már csak egy után nyúlhat, mint még el nem ért után: Isten
felé”. (39. old.)
Igen, ez is Lukács György, ezek az általa megtagadott, költői erényekben sem fogyatékos tanulmányok szintén hozzátartoznak működésének
teljességéhez; ezek közűi is tartalmazhatna egyet a kötet, – annál is inkább, mert ezek a tanulmányok csak növelnék Lukács György tekintélyét
és tisztelőinek körét. Mennyivel egyensúlyosabb lenne a válogatás, ha
legalább megfelelne a 455. oldalon található forrásjegyzéknek! A tragédia
metafizikája nem a I.ogos című folyóiratból származik, mint a kötet állítja, hanem abból a bővített tanulmányból, mely a Die Seele und die
Formon számára készült –, de ennek a címe sem úgy hangzik, hogy Die
Metaphysik der Tragödié, hanem „die” nélkül: Metaphysik der Tragödie.
A válogatásban megjelent szemelvény egyetlen sora sem a Logosból való,
ill. egyetlen sora sem az ott megjelent publikáció fordítása. Ebben az elírásban vagy tévedésben főképp az a sajnálatos, hogy fokozza a kötet
irányzatosságának benyomását. Mert ha a szerkesztő valóban abból az
írásból vett volna részleteket, melyet a könyvben megnevez, akkor egy
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fontos szemelvény képviselte volna Lukács György korai szakaszának
idealizmusát –, így pedig ennek csak látszatát kelti.
Már megállapítottuk, hogy Lukács György válogatott írásai nem tényleges fejlődését mutatják be szemelvényekben, hanem azt a tételt próbálják igazolni, hogy szerzőjük következetesen haladt Marx felé. Sajnos
azonban, marxista szakaszának ábrázolása is egyoldalú. Az 1914–15-ben
keletkezett Die Theorie des Romans-ból vett részlet után az 1932-ben írt
Tendencia vagy pártosság? következik, vagyis kimaradt 17–18 esztendő
– és micsoda 17–18 esztendő! – termésének bemutatása. Ekkor lépett be
Lukács a Kommunista Pártba, ekkor születtek írásai a forradalom etikai
problémáiról, az elidegenedésről, dialektikáról, ekkor próbált Hegellel
túllendülni Marxon, túllendülni a pártpolitikán és a parlamentarizmuson a
világot felgyújtó és morálisan megújító anarchiába. Ekkor bukott el először, ekkor hiúsultak meg a szocialista avantgardista művészet sokat ígérő
kísérletei, ekkor alakult ki a monolitikus szovjet ideológia, s ezidőtájt
ismerkedett meg Leninnel s dolgozta ki a visszatükrözéselméletre épített
marxista-leninista esztétikát. Mindebből a vajúdásból, a ma ismét aktuálissá vált problematikából, a mostani diákforradalmak mozgató eszméinek
1920. körüli eleven jelenlétéből semmit nem látunk a kötet alapján, pedig
ennek bemutatása időszerűen tanulságos lenne, fokozná a Lukács György
iránti érdeklődést. Persze az is lehet, hogy épp korszerű vonatkozásaik
miatt kellett ezeknek az írásoknak és ezeknek az éveknek kimaradniok.
Lukács György az előszóban azt írja, hegy az első világháborútól az
1930-ig terjedő életszakasza politikai tevékenységének ideje, s esztétikaiirodalomtörténeti kérdések csak elvétve szerepeltek akkori munkáiban. Ez
azonban aligha indokolja a nevezett évek teljes kihagyását, hiszen esztétikai elméletének kialakulását – épp Lukács György szemlélete szerint! –
nem lehet elszakítani világnézeti-politikai fejlődésétől. Ha a kötetben
olyan filozófiai fejtegetések szerepeknek, mint az igazság objektivitásáról
szóló részlet, akkor egy-két szemelvény érzékeltethette volna 17–18 év
szellemi formálódását, a Kommunizmus, a Die Internationale című folyóiratban vagy az Új Márciusiban közölt írások jelentőségét –, annál is inkább, mert azért ezek között is találni néhány esztétikai és irodalomtörténeti vonatkozásút.
A tízes évek egyoldalú bemutatásához, a húszas évek teljes mellőzéséhez járul néhány nyugtalanító hiányosság a későbbi időkből is. Elsősorban az, hogy a hazai rendszerben vitatott írások ebből a szakaszból is
mind kimaradtak. Ha eltekintünk az 1956 után nyugati országokban publikált nagyjelentőségű politikai-ideológiai nyilatkozataitól, melyeket
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egyéb okokon kívül tematikai meggondolásokból is kihagyott a válogató,
még mindig marad elég sok, elméleti kérdésekkel szorosan összefüggő
cikke és előadása, melyet bizonyára szívesen olvastak volna azok, akik
csak emlékeikből vagy hallomásból ismerik Lukács György 1945–48
közötti szereplését, az 1949–50-es vitát, a magyarul még nem publikált
Hegel-könyvét és 1956-os állásfoglalásait. Ezek mellőzése főképp azért
sajnálatos, mert a Gondolat Kiadó nem tervezi Lukács ideológiai-poIitikai
írásainak kiadását. A válogatott művek második kötete Világirodalom
címen fog megjelenni.
Lukács György az utóbbi időben, főképp a Hamburgban megjelent beszélgetéseiben (Gesprache mit Georg Lukács) erőteljesen szót emel a
nyugati demokráciák mesterkedései, a manipulált társadalom ellen. Észrevételei nagy mértékben jogosak, a feltárt visszásságok hozzáértő orvoslásra várnak. Hogy azonban ennek útja nem a népi demokráciákon, nem
az intézményes marxizmuson át vezet, azt a most kiadott kötete is dokumentálja. Ez a válogatás – enyhén szólva – nem győz meg arról, hogy
Lukács György mai környezetében kisebb méretű lenne a kulturális és
politikai manipuláció, mint a nyugati országokban.
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SZAMOSI JÓZSEF
Sinka István (1897-1969) 585
Külső megjelenése, ahogy ismertük, igazán nélkülözte az akkoriban sokat
emlegetett paraszti „őserő” vonásait. Sovány testalkata szinte már satnyának hatott, a háta görbedt, arca elkínzott, szögletes és szabálytalan volt,
egyik szemesarkánál olykor idegesen meg-megrángott és ezért úgy látszott, mintha félarca mindig sírásra állna. Szemét kicsire húzta össze az
éles pusztai napfény, mélyükön ború és gyanakvás ült. Csak a bajusz,
meg a csontos orr tette férfiassá ezt az arcot, s a tekintetében villódzó konok elszántság. Ilyen volt Sinka István, mikor a harmincas évek végén
valahonnan a pusztáról feleségével Pestre jött, hogy az irodalmi életben
kiverekedje a maga helyét. Egyelőre azonban a munkanélküliek, a nagyvárosban kallódók nyomorúsága az osztályrésze, amíg a „Magyar Élet”
kiadója (megérdemli, hogy ideírjam a nevét), Püski Sándor emberi létre
segíti. Negyven év van már mögötte, de milyen élet: gyerekkorától kezdve keserves, megalázó cselédsors, bojtárkodás, esőben-hóban dideregve,
tengődés egyik napról a másikra, kunyhóélet, örökös kivertség, kiszolgáltatottság. Hogyan lehet ebből a sorsból kiszökni, és hová?
Nagyszalontán járta ki (mezítláb) az elemi iskolát s bár gyorseszű,
tanulnivágyó gyerek volt, gimnáziumba már nem került. Alapvető műveltségét önerejéből, minden támasz, útmutatás nélkül, hallatlan erőfeszítések árán szerzi meg. Tizennégy éves koráig csak a Biblia volt az olvasmánya (később is hibátlanul idézte), de tudásszomja, olvasás utáni vágya
nem hagyja nyugton, mohón ráveti magát mindenre, ami kezeügyébe kerül. Mindegy mi az, csak írás legyen! Kalendáriumot olvas, régi újságokat, selejtes ponyvát, jószerencse, ha a sok lim-lom között akad egy-egy
klasszikus regény. Aztán váratlanul ritka kincsre lel: valami vándorlegénytől elkunyerálja „Petőfi összes költeményei”-t, egy kisbárányt ad
érte. Már próbálgatja az írást, éjjelente, titokban, istállólámpa mellett vakoskodva; előfordul, hogy papír híján a csizmaszárra írja tintaplajbásszal
a versét.
1933-ban Féja Géza ösztönzésére és előszavával a szeghalmi gimnázium költségén jelenik meg első verseskönyve, a Himnuszok Kelet Kapujában.
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(Furcsa módon nem a népköltészet, nem is Petőfi sodorta magával, hanem Ady delejes hatása). Ezek a versek afféle természet-himnuszok, persze sok bennük a fiatalos hevű, naív nagyot-akarás, a megemésztetlen
„irodalmi” hatás, az egész kicsit mutatvány, talmi „keleties” pompa, délibábos káprázat, elegyítve tudálékos „ősturáni” romantikával: egyszóval
egy mesterkélt, mű-világ lírai képe. Jó fül kellett hozzá, hogy kihallja
belőlük Sinka érett költészetének alaphangjait. Nyilván maga Sinka is
érezte a himnuszok gyengéit, s jobban kezdett fülelni belső sugallatára.
Nemsokára új könyvecske lát napvilágot, a szlovenszkói Kazinczy Társaság kiadványai között megjelenik Pásztorének című verses életrajza
(1935). A Pásztorénekben megtalálta, ha nem is a teljes értékű művészi
kifejezést, de mindenesetre önmagát. Új a hangja, új a költői anyaga. A
balladás hangvételű énekben életéről, sorsáról beszél, kissé titokzatoskodva, mítizálva a történéseket, a szereplőket, tájleírásai impresszionista
színekben ragyognak; mégis minden hiteles benne, életszagú, a líra olvatag aranypárája mögül a tárgyi valóság ridegsége, kopársága mered elénk.
A Pásztorének lett Sinka belépőjegye az irodalomba.
Nem csalódtak, akik sokat vártak tőle. Az 1939-ben megjelent vaskos
kötete, a Vád, a kiteljesedett, érett költőt mutatja. A kötet mottójaként ezt
olvassuk:
Nagyanyáim s szépanyáim
lelke dalolt nekem a pusztán,
hogy keljek fel a virágok közül
s induljak el e dalok jussán,
hagyjam magára a nyájat,
mert felőlem az rendeltetett,
hogy vihar fújja meg a számat.
Néhány év alatt jutott pályája delelőjére. Az életmű innen már csak terebélyesedik, lényegileg nem változik. Bőtermésű évek következnek,
gyors egymásutánban újabb kötetek: Az élők félnek, Hontalanok útján,
Balladáskönyv; szimbolikus állateposza: a Denevérek honfoglalása; elbeszélések: Harmincnyolc vadalma, Fütyöri és a hét vadász; kisregénye, a
Kadocsa merre vagy? (a magyar széppróza múlhatatlan remekei közé fog
tartozni!), és megírja kétkötetes önéletrajzát, A fekete bojtár vallomásai-t.
Mindez öt év alatt. Aztán hosszú-hosszú kényszerű hallgatás jön, a népi
demokrácia a „proletárok legproletárabbját” (Veres Péter szavai Sinkáról)
hallgattatja el, kizárják az irodalmi életből, ismét megalázások, nélkülözések, régi könyvei is hozzáférhetetlenek. Életének utolsó huszonöt évében
csupán három könyve lát napvilágot: Eltűnik a hóri domb (válogatott el1856

beszélések, 1961), Vágy karodra idő (válogatott versek, 1964) és Mesterek uccája címmel új versei (1967). Ez utóbbi új oldaláról is mutatja a
költőt. A kötet nagyobbik fele a kézművesmunka dicsérete: a falusi iparosok, kovácsok, bognárok, szíjjártók, csizmadiamesterek egykori világát,
ősi szerszámok használatát, a kisműhelyek életét – ha szabad így mondanom – folklór-hűséggel idézi elénk.
Öregségére testileg megrokkant. Nem a kegyesség mondatja velem, őt
csakugyan megváltotta a halál. Hét éve feküdt már ágyhoz kényszerítve,
szörnyű idegfájások kínozták, tollat sem tudott fogni. Egyre inkább (nem
először!) a Bibliába, a próféták könyveibe merült, kereste az Istent.
Sinkát pásztoréjszakák nevelték, s ezek a magányos éjszakák tele voltak sejtelemmel, alaktalan vágyakkal, szorongással, megfoghatatlan titkokkal. Olyan ráhatások érték, melyektől nem lehetett többé szabadulnia.
Költészetének metafizikai „tartalma”: látomás és révület, vívódás önmagával s a mindenfelől leskelődő, ártó hatalmakkal; hogyan lehet eloszlatni
a homályt, szétkergetni az alattomos árnyakat; hogyan mutassa meg magát, lényének belső tájait, örökségét és hozományát? Lírája mégsem valami tárgyatlan, lebegő miszticizmus. Eszmei oldalát tekintve: az embertelenség elleni tiltakozás. Gáttalanul szakad ki belőle káromkodás és vád
a szívtelen, kapzsi munkaadók, mindenfajta hajcsár, sunyi kulcsárok,
népnyúzó mezei urak, tokás bérlők, minden elnyomó hatalmaskodás ellen. Sinka a „megszállottak” fajtájába tartozott, küldetettnek érezte magát,
ez a tudat sarkallta, hogy az örök kárvallottak, a szegények és árvák jussát
perelje vissza, az ő igazukért – ahogy írta: „kibontaná a lázadás lobogóját”. S közben kiásott a mélyből egy elfeledett és eltemetett hagyományréteget; költészetében egy, már végleg elmerült, ősi, ridegpásztori világ
válik elevenné. Bármit írt, mindig visszatért pusztai, pásztori múltjának
életetmeghatározó élményedhez, ezeket idézte sokféle változatban,
más^más formába öntve. (Így tenyészik a népdal-rengeteg: egyik dalból
sarjad a másik, hajt tovább a harmadik, s ágbogazik szerte a többi végeláthatatlanul). Sinkában volt egy nagyszerű adomány, amely megóvta
amitől sokan féltették, hogy idővel beszűkül, kifakulnak az emlékek, elapad az élményforrás: a teremtő emlékezet munkált benne. Ami pedig a
formát illeti, verseinek nincsenek konvenciális kötöttségei, nincs más
szabályozója csak az ösztöne, a hallása. Magafaragta furulyán játszott,
kedvére cifrázta a dallamot s választott, változtatott ritmust. Nem volt
tanítványa senkinek, senkit sem folytatott. Mint minden igaz költő, elemi
jelenség volt; fenomén.

1857

MÁRIÁS VIKTOR
Búcsú Indig Ottótól 586
Indig Ottó munkatársunk máj. 22-én tragikus körülmények között meghalt. Útban Ascona felé a robogó vonatból kiesett.
Negyvennégy évi barátság kötött össze minket. Évekig együtt laktam vele. Sohasem ismertem rajta kívül ilyen epétlen, tiszta szívű embert. Ami
annál meglepőbb volt, mert távolról sem tartozott a naivak és álszerények
közé. Nagyon is ismerte az életet, a férfiakat, a nőket, az érzelmek kufárjait, az erények zúgkereskedelmét, a nagyság karikatúráit. Meghitt társaságban sokszor kifigurázta őket. Megértésének és türelmének nem valami
filozófia, hanem a természete volt az alapja. Bámulatos tehetsége volt
arra, hogy mindent, ami zavaró és bántó, sürgősen elfelejtsen. Néha felfortyant, de pár perc múlva elfelejtette miért, és kibékülten mosolygott.
Ez volt a magyarázata, hogy egész életében a napos oldalon járt. Nemcsak
azért, mert gyakran mellészegődött a szerencse, hanem mert borús időben
is magával vitte a napot. A sors, úgy látszik, tiszteletben tartotta rendíthetetlen optimizmusát. Emlékszem, Páris megszállásának előestéjén egy
közös barátunknál találkoztunk. Akkor már mindenki, akinek oka volt
tartani a megszállástól, külföldre, vagy a délvidékre menekült. Ez volt a
nagy „exodus” ideje, mikor óránként ürültek a házsorok, zsúfolásig megteltek az országutak, az autók tetejére bőröndöket, ágyneműt, gyerekkocsit kötöttek. Voltak, akik kézikocsit tolva indultak útnak. Taxi már nem
volt, mert kibérelték őket a cannesi, nizzai, marseillesi útra. – Hát Te nem
indulsz? – kérdeztem Indigtől, mert tudtam, hogy napok óta készülődött.
– Szeretnék, de nem találtam helyet – felelte.
– Hát most mi lesz? Holnapután már itt lesznek a németek, – aggodalmaskodtam.
– Még van huszonnégy óra –, mondta a legkisebb aggodalom nélkül.
Aztán mégis elindult.
Mikor a felszabadulás után vissza akart térni Párisba, ahol nem sok jó
várta, útját megszakította egy középfranciaországi birtokon. A megszállás
idején ugyanis megismerkedett egy gazdag francia családdal, akik úgy
megszerették, hogy meghívták a birtokukra, egy remek kastélyba. A látogatás pár évig tartott. Ottó egy centimes kiadás nélkül úgy élt, mint egy
gróf. Végre, mikor Párisba ért, egy ideig nehéz napokat látott, mint min586
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den hontalan tollforgató, mert minden hely a francia, elsősorban az ellenállásban résztvett íróknak és újságíróknak kellett. Egy szép napon újságolta: mit szólok hozzá, Dél-Amerikából kapott egy 300 dolláros csekket.
A feladó azt írta, hogy a 300 dollárnak megfelelő összeget, sokasok éve
kapta kölcsön Indigtől, akinek akkor nagyon jól, neki meg nagyon rosszul
ment a dolga. Most örül, hogy leróhatja az adósságát. Ottó a nevére se
emlékezett, de a pénz úgy érkezett, mint égből a manna.
Indig Ottó Kolozsvárott született 1890-ben. Az apja ott volt
állomásfőnők. A gimnázium elvégzése után jogász lett, de közben apja
kívánságára felcsapott vasutasnak is. Mint forgalmi tisztet, Kolozsvár
közelébe osztatták be egy állomásra. Az volt a feladata, hogy ellenőrizze
a szállítmányokat és ha állatok, gondoskodjék etetésükről, itatásukról.
Egy alkalommal, miközben az állomásfőnökkel alsózott, beírta a naplóba:
Ennyi meg ennyi kakas etetése 3 pengő 90 fillér. Harmadnapra kitört a
botrány. Kiderült, hogy szélkakasokat etetett, mert az volt a szállítmány.
Ezzel vasutas pályafutása véget is ért. Nemsokára felutazott Pestre. Kerülte az egyetemet, de annál sűrűbben járta a színházakat, az Otthon és a
Fészek klubot. Első darabjával, a „Torockói menyasszony”-nyal rendkívüli sikert aratott és egyszerre beérkezett író lett. A darabot nagy sikerrel
játszották Bécsben, több németországi és skandináv színházban. Angol
fordítását Thornton Wilder, a híres amerikai író készítette. Írt még négy
darabot, két regényt, sok cikket és novellát. Párisban sok barátja volt, köztük Raymond Áron, a filozófia és szociológia nagynevű professzora, és
Calmann-Lévy kiadó, ő adta ki francia nyelven Indig „Coquelicot”, „Pipacs” című regényét. Társasági sikereit nem lehet túlozni. Kedves és szellemes volt, órákig el tudta szórakoztatni barátait anekdotáival és szellemes történeteivel. Élete utolsó tizenöt esztendejében találkozott a legmélyebb, legigazibb és romantikus töltésében a legfiatalosabb szerelemmel.
A ritka emberek közé tartozott; legszebb műve az élete volt. Aki beleolvasott, vigasztalhatatlan, hogy véget ért.
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ALBERT PÁL
Két könyv 587
Kéry László: Shakespeare, Brecht és a többiek; Magvető, Budapest 1968,
376 lap;
Rónay György: Fordítás közben; Magvető, Budapest 1968, 424 lap.
Az angol filológia, az egyetemi oktatás, az irodalmi esszéírás területéről
pártolt át a színházhoz, hacsak féllábbal és ideiglenesen is, Kéry László,
akinek mintegy tíz év alatt, 1955 és 1966 között írt színikritikái gyűjteményes kötete Shakespeare, Brecht és a többiek címmel nemrégiben jelent meg a Magvető Kiadónál. Könyve előszavában maga mondja el, hogyan lett színikritikussá:
„Az ötvenes évek közepe felé, részint belső vonzódás hatására, részint
egy kiadó megbízása folytán szinte mindennapos foglalkozásommá vált
Shakespeare drámai életművének tanulmányozása. Jó időbe telt, amíg
kialakítottam olyan-amilyen tájékozódó pontjaimat a shakespearei mű és
a Shakespeare-re vonatkozó művek szövevényében. Egy dolog azonban
hamarosan világossá vált előttem: jócskán csökkenthetem az eltévedés
veszélyét, ha szemmel tartom az eleven színházat, s megkísérlem a tudatosság fokára emelni színházi élményeimet. Ennek pedig egyik alkalmas
módja a színikritikák írása. Nemcsak Shakespeare-előadásokról, hanem
bármiről, ami megragadja figyelmemet. Úgy vélem, nem szorul bővebb
kifejtésre, hogy mi történt: Shakespeare elvezetett – a színházhoz. S noha
színikritikáimnak csak egy része érinti közvetlenül az ő drámáit, Shakespeare mint mérték és kiindulópont jelen van e kötet szinte valamennyi
írásában.”
Shakespeare mellett a másik „értékmérő” és „kiindulópont” az ötvenes
évek derekán nálunk szintén inkább „irodalminak” tartott Bertolt Brecht
volt:
„Másik vezetőm és ösztönzőm Brecht volt. Színibírálataim valamelyes
mennyiségi fellendülése abban az időszakban következett be, amelyben a
magyar színházlátogató kezdett megismerkedni Brecht műveivel. Szerény
eszközeimmel igyekeztem előmozdítani Brecht magyarországi „áttörését”. Ez az áttörés az elmúlt évtized folyamán sikerült is, meg nem is.
Nem sikerült, mert Brecht módszere, intellektuális keménysége, agitatív
élessége ma is meglehetősen idegen a magyar színpadon – és mégis sike587
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rült, hiszen Brechtről és mindarról, amit újítása a 20. századi színházban
jelent, most már nálunk sem lehet teljesen megfeledkezni.”
Nos, Kéry László kötetének magvát ezek az eleinte alkalmi: Shakespeare-rel és Brechttel foglalkozó írások teszik ki, amelyek hazai bemutatókat értékelnek vagy a Magyarországon vendégszereplő világhírű külföldi társulatok – a Berliner Ensemble és a londoni Royal Shakespeare
Company – példaadó teljesítményéről számolnak be. De közben, ahogy
Kéry egyre otthonosabban érezte magát a színikritikus karosszékében és
ahogy újra megnyílt előtte a külföldi tanulmányutak lehetősége, tágulni
kezdett horizontja, s recenzióiban lassan sorrakerültek, Shakespeare és
Brecht után, a „többiek” is. Az érdeklődés területét persze ekkor is megszabják a körülmények. Az utazó, aki 1960-ban, 1962-ben és 1965-ben
Angliába, 1965-ben pedig New York-ba látogat el, változatlanul megmarad abban az angolszász világban, amelyre előző irodalmár és filológusi
stúdiumai terelték; Stratford-on Avon-ban megint csak Shakespeareelőadásokat lát, Manhattan és West-End színházaiban pedig az új angol és
amerikai színműirodalommal ismerkedik. Amikor pedig az 1965/66-os
budapesti évad bemutatóit üli végig az Élet és Irodalom – vagy időnként a
Nagyvilág – kritikusaként, „színházi leveleiben” csak arról a
vegyesértékű, határozott esztétikai állásfoglalásra nem is sok lehetőséget
kínáló termésről szól, melyet a véletlen szeszélye, a színházigazgatók
ingadozó ízlése és a műsorpolitika megfontolásai tálalnak elé.
A kritikus feladatát egy kis elméletibb eszmefuttatásában rokonszenvesen fogalmazza meg Kéry László:
„A kritika valójában a közönség vagy éppen közösség részvételének
egy formája az alkotó folyamatban. A színibíráló: egy ember a színházi
közönségből. Képzettsége, érdeklődése, figyelme, eltökéltsége, hivatástudatának kényszerképzete különbözteti meg a többiektől. Az a rögeszme
tartja hatalmában, hogy nem csupán tetszését vagy rosszallását kell kinyilvánítania, hanem azt is: miért tetszett vagy nem tetszett neki valami.
A tudatosság fokára kell emelnie azokat az esztétikai élményeit, amelyek
ízlése számára evidensek. Hogy ezt megtehesse, olyan megfigyelésekhez,
elemzésekhez, összefüggés-feltárásokhoz kell folyamodnia, amilyeneket a
közönség átlaga nem végez el. (Persze) ha mindent elfogad adottságnak,
amit a színház nyújt, s pusztán ezt törekszik megmagyarázni a közönségnek, nem figyelnek a szavára. Érdeklődésre csak akkor tarthat számot, ha
át akarja formálni – a maga eszközeivel – az adott színházat, vagy odaáll
egy mozgalom, egy irány mellé, illetőleg ellenzi a másikat.”
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A színikritikus feladatának, szerepkörének árnyalt meghatározása
helytálló, s teljes egészében érvényes is arra, akit a szerző a továbbiakban
példaként említ: a lengyel Jan Kottra, aki Laurence Olivier Titus
Andronicus-rendezéséből kiindulva, Shakespeare színpadi értelmezésének
új útját szabva meg később Peter Brook világszerte másolt Lear-királykoncepcióját ihlette meg. Hadd jegyezzük meg tüstént, Kéry László nem
Jan Kotthoz—de még nem is saját, most idézett krédójához – mérhető
kritikusi egyéniség: ehhez hiányzik belőle a mélyebb eredetiség, a bátorság, az indulat, de talán a színpadi indíték, az öntörvényű színpaditechnikai adottságok iránti érdeklődés, a szűkebb magyar és tágasabb angolszász világról való kitekintés, a legalább Európára kiterjedő összehasonlítás vágya, sőt kissé a színház – és a teatralitás – elfogult szeretete is.
Hinnénk, hogy az igazi színikritikus mámorosabb és pengevillogtatóbb, mint Kéry: öt sorban végez ki fércműveket, s akár heteken át elemzi
a ritka nagy élményt; megrészegül a kulisszák szagától, a céltudatos és
esztétikailag is elragadó díszlettől, a mozdulatok beszédes jelrendszerű
koreográfiájától; s nem félve a túlzástól, lelkesedik vagy hadakozik, szenvedélyesen védi ügyét: a modern színjátszás ügyét. Hogy a Shakespeare,
Brecht és a többiek szerzője mégsem ilyen kritikus, abban bizonyára része
van a honi körülményeknek is, de legalább ilyen mértékben a recenzió-író
alkatának is. Kéry László a nézőtéren is megmarad tájékozott, hűvös úriembernek – vagy hogy ne sértsük: professzor elvtársnak –, akit végülis a
józan klasszicizmus látványa elégít ki leginkább; akit a „kívánatos mérséklet és harmónia”, a „halkság s az érzelmek komoly aspektusai iránti
figyelem”, a „csupaszság”, a „takarékosság” tölt el a szemlélődés örömével. S megmarad sokáig – mintegy a magyar színházi kultúra egyoldalúságát jellemezve – „irodalmárnak”, akinek a szorosabban vett rendezőidíszlettervezői munkáról, a színjátszás stílusát koronként tükröző vagy
forradalmasító színpadképről vagy egyáltalában nincs szava, vagy ha van,
az alig több az „öncélú” technikával szemben táplált gyanakvásnál.
Ez az alapvető fogyatékosság persze ne feledtesse egyéb érdemeit a
különben művelt és jószemű – s még inkább: jófülű—Kérynek, akinek
cikkgyűjteményét tanulsággal forgathatja azért a mai néző vagy majdan
az utókor dokumentumgyűjtő színháztörténésze. Kéry László, az irodalmár és a filológus például sok mindenre felfigyel, amit a „vérbeli” színikritikus esetleg elmulasztana megtenni; s mihelyt valóban irodalomról
van szó, ügyesebben, tájékozottabban is fogalmaz amazoknál. Egy-egy
mesteri tartalomelmondása, irodalmi jellemzése nem is napi kritikába,
hanem inkább esszébe illenék, mint az Iszák Bábelt bemutató bekezdés,
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vagy – Vaclav Havel Kerti Ünnepélyének kapcsán – a „szocialista” abszurd dráma elemzése:
„Témáját nem annyira cselekményben, nem is egymással feleselő nézetek harcában, hanem üres klisékben, kongó frázisokban, a formális logika szabadjára engedett, mechanisztikus kattogásában eleveníti meg. S
íme, az egymáshoz koccanó közhelyek, a kazalba gyűjtött frázisok, a bárgyúságig csűrt-csavart logikai mutatványok megteremtik a szatírának azt
a formanyelvét, amely szándékoltan együgyű abszurditásával kifejezi és
egyben szatirikusán tönkre is silányítja a célba vett abszurditásokat. Maga
a módszer nem egészen új, lonesco hasonló eszközökkel élt már egyikmásik darabjában, például A kopasz énekesnőben. De a stílus életképessége a szocialista tárgyú és célzatú szatírában is kétségtelen.”
Az irodalmár és a filológus ugyanígy egyszer sem mulasztja el észrevételeit megtenni a fordítások stílusáról és nyelvezetéről, s mindig van
egy-egy találó szava Füst Milán, Ottlik Géza, Remenyik Zsigmond, Vas
István, Nemes-Nagy Ágnes vagy Abody Béla mások recenzióiban meg
sem említett munkájáról. A színészi játékról, kritikáit olvasva, már kevesebbet tudunk meg, bár látjuk Bessenyei Ferencet, amint az öreg Falstaffként, nevetséges hódításra indulva, fényes fémtál tükrében fürkészi arca
vonásait; Somogyi Erzsi ideges-imbolygó járását, fanyar, révedező mosolyát Phoebeként Osborne A Komédiásában; vagy Helene Weigelt, amint
kihúzott derékkal, erőltetetten emelt fejtartással vonul ki a színről Gorkij
Anyájában. De Kéry, a szöveget tisztelő irodalmár, általában jobban figyel a játéknál a hanghordozásra, a kiejtésre, s többször is meginti Kállai
Ferencet eltorzuló artikulációjáért, Ungvári Lászlót mesterkélt hanglejtéséért, Kiss Ferencet modorosán csukló zokogásáért s megannyi társukat a
hazai stílust még mindig jellemző hangoskodásért, toroköblögető álpátoszért. S végezetül – noha, mint mondottuk: nem az igazán nagy kritikusi
egyéniség módján és annak hatóerejével, s kissé szárazon, pedánsul, kimérten –, de azért ítél is Kéry László; ha ritkán nagyobb színházi koncepció keretében, de azért neki is van véleménye a látott művekről. Olykor
szemmel láthatóan elfogult ez a vélemény: méltatlanul elmarasztaló akkor, ha kevésbé ismeri az irodalmat és a szerzőt, mint Pirandello vagy
Marivaux esetében; túlértékelő viszont, ha járatos a témában, ha Peter
Weissről vagy Arthur Millerről szól; olykor pedig az ideológiai igény és a
művészi élmény ellentmondásában vergődik, mint például akkor, amikor
Beckett Godot-ra várvá-ját kellene értékelnie: „Nem ez az egyetlen mű
az elmúlt fél évszázad polgári irodalmában, amely feladja a fogas kérdést:
Miképp lehet jelentős és bizonyos vonatkozásokban értékes olyan alkotás,
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amely szemléletében nagyon is problematikus vagy egyenesen elfogadhatatlan?”
Érdeme viszont Kérynek, hogy a gyengébb minőségű új magyar darabokat a föltételezhető nyomás ellenére is, meri jogos kritikával illetni.
Van bátorsága, hogy kimondja: Illés Endre hősei „kínos eleganciával társalognak”; Gyárfás Miklós vígjátéka az „életszerű meggyőzés” helyett
„inkább csak a szellemes élcek erejével hat”; Tabi Lászlónál „a hatás túlnyomórészt bemondásokra épül”; Salamon Pál drámájában „a fejtegetések olykor felhígulnak, a filozófikus igény banalitásba torkollik”; Galambos Lajos pedig képtelen a „cselekmény fordulatos bonyolítására”, „épkézláb jellemek” ábrázolására.
Mindezek persze csak elszórt, egységes rendszerbe nehezen állítható
értékítéletek: Összefüggően, egyértelműen egyszer sem fogalmazza meg
Kéry László – ahogy ezt egy nagy, kritikustól elvárhatnánk —: milyennek
képzeli el a ma és a holnap magyar drámáját. Pártosan – a szó eredeti értelmében – csak Shakespeare és Brecht mellett áll ki; a könyv címében
szereplő „többieknek” maguknak kell levonniok, ha tudják, a tanulságot.
Kettőjük közül Shakespeare-re talán a szövevényes és tömör gazdagságra
lehet a példa, Brecht pedig – akit a magyar rendezők és kritikusok, de a
nézők is, az eredeti szándékot félreértelmezve egyre csak „forrón szeretik” – az értelem szárazságára, a bírálat hidegségére, a szerkesztés – epikusán is – drámai keménységére. S kissé hasonló a helyzet, ha az eszményinek tartott játékstílusról faggatjuk Kéry László cikkeit: itt is a sorok
között kell olvasnunk, honi követelménnyé átfogalmaznunk azt, amit az
angliai előadások lendületes, gyors üteméről, nézőtérbe benyúló, függönytelen, céltudatosan díszletezett játékteréről, a színészi játék fegyelméről, abszolút szövegtudásáról, pontos artikulációról, a ki-kiszámítottan
is természetesen ható mozdulatokról mond. Aki a fénykép-előhíváshoz
ért, tudja majd hogyan kell olvasni Kéry László cikkgyűjteményét: a filológusból lett színirecenzorét, aki tíz esztendő tanulságával, több bátorsággal és szenvedéllyel, meg valamivel határozottabb koncepcióval lassan
akár hatékony, a modern színpad mellett elkötelezett kritikusi pályát is
kezdhetne.
Mesteri stílusban megírt, magvas tanulmányok, elő- és utószavak, terjedelmes folyóirat-cikkek gyűjteménye Rónay György Fordítás közben
című kötete, amely szintén a Magvető Kiadónál jelent meg. A húsz tanulmány mintegy végigkíséri négy évszázad francia irodalmát, néhány
kitérővel a német, az olasz és az amerikai területre: a reneszánsz és barokk korszaktól a klasszicizmusig, a romantikától a realizmuson át az
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expresszionizmusig, a szürrealizmusig, a hermetizmusig és a freudistán
vívódó vagy szikáran ítéletet mondó neo-katolicizmusig. Olvashatunk itt
a Rómában költővé érő Du Bellay-ről; a csapongó képzeletet és a burjánzó nyelvet klasszikus béklyóba kötő Malherbe-ről; a kalandos sorsú cselszövőről, de emlékiratírónak nagy Retz kardinálisról; Racine-ról és
Chénier-ről; az olasz útirajz és az Élmény és Költészet Goethéjéről; az
Itáliába látogató Stendhalról; Balsacról és Victor Hugóról; majd ugorva
az időben, a 20. század néhány kiemelkedő írójáról: Kafkáról, Franz
Werfelről és Heinrich Böllről, Ungarettiről és a „talányos” Thornton
Wilderről, meg ismét franciákról: Valery Larbaud-ról, Cocteau-ról,
Eluard-ról, Pierre Jean Jouve-ról és Jules Supervielle-ről.
Fordítás közben, mondja kissé csalókán a gyűjtemény címe, s a gyanútlan olvasó valóban azt hihetné, aprólékos stilisztikai, fordítás-elméleti
és -gyakorlati kérdésekkel találkozik a kötetben. Néhány részlet, mikroelemzés ugyan nem hazudtolja meg a címét: a fordító szól Rónay
Györgyből, amikor Balsac vagy Retz kardinális stílusát, jelzőit, szóhasználatát elemzi; amikor Ungaretti híres kétsoros versének értelmi-érzelmifonetikai árnyalatait vizsgálja; vagy a klasszikusan is bonyolult Malherbei versépítést boncolja:
„A földön járás táncra költésének, a próza fölemelésének jellegzetes
nyelvi-formai módszerei és fogásai vannak nála. Nyelvi feszítésekkel,
kettős-hármas tagadásokkal, konjunktivuszokkal tekeri föl a simán prózait; egy-egy strófa egységében valósággal rugós szerkezeteket formál; a
prózait grammatikailag csigázza költőivé; apró, ügyesen elhelyezett
nyelvtani – következésképp logikai – ellenállásokat iktat közbe, s így hevíti föl áramát.”
De a Fordítás közben címet általában mégis úgy kell érteni, mint a fordítás közben támadt sokféle gondolat kifejtését, vagy még inkább úgy,
mint; tolmácsolást, a legmagasabb szintű népszerűsítést, alázatos közvetítést, írók és művek megszerettetésére végzett művészi szolgálatot; egyszóval úgy, mint esszéírást.
Rónay György könyve valójában nem más, mint esszégyűjtemény, a
műfaj legjobb hagyományai és bizonyos korlátai szerint, amely nem méltatlan a Nyugat-nemzedék esszéíróinak, Szerb Antalnak, Halász Gábornak, Gyergyai Albertnek, Illés Endrének vagy Cs. Szabó Lászlónak legjobb műveihez vagy a szerző korábbi, kis esszék füzéréből szinte irodalomtörténeti panorámává duzzadó munkáihoz, A regény és az élethez
vagy a Petőfi és Ady közötthöz. A Fordítás közben tanulmányai a művelt,
vagy művelődni vágyó közönséghez szóló kitűnő esszék – finoman ár1865

nyalt portrék, Corneille-t és Racine-t, Goethét és Herdert, Kafkát és
Werfelt párhuzamosan festő kettős arcképek vagy a kései Szerb- és Halász-Gábor- tanulmányok mintájára, Du Bellay mögött a Reneszánsz-kori
Rómát és a Pléiade- kört, Chénier mögött az egész 18. századi lírát megmutató, korrajzzá szélesedő tablók –, melyektől a filológiai felfedezések,
merészen egyéni interpretációk, irodalomelméleti súllyal is megfogalmazott tézisek helyett inkább a művek és a róluk szóló szakirodalom hivalkodás nélküli ismeretét, ideológiai elfogulatlanságot, nemes pedagóguskészséget, könnyed s olykor szinte novellisztitkus szerkesztést, kiművelt,
hajlékony, művészi nyelvezetet, az ízlés, a rokonszenv tartózkodó megvallását és valami személyes érdekeltséget, finom becsempészett gyónást
várunk el. S ha már kissé önarcképnek is festett portréról beszélünk, hinnénk, hogy Rónay Györgyöt, a szenvedélyes olvasót és a finomtollú közvetítőt Valéry Larbaud-ról, a „világpolgárról” írt soraival tudnánk legszebben jellemezni: „Esszéi arra is kitűnő példát adnak, hogy az
erudiciónak nem kell szükségképpen lomposnak és unalmasnak lennie, és
fordítva, az esztétikai hajlékonyságnak, a dolgok költői, írói szemmel
szemlélésének sem kell óhatatlanul fölszínesnek, kalandosnak, hitelre
méltatlan fecsegésnek lennie; s itt is létrejött a kétféle modor, tudományos
és írói, vagy ha tetszik, filológiai és esztétikai között a hasznos találkozás
a kölcsönös figyelem és larbaudi értelemben vett udvariasság jegyében ...
A megértés, a magunkévá tevés legjobb módszerének a fordítást vallotta.
.Lefordítani egy művet, mely megnyerte tetszésünket, annyi mint mélyebben beléhatolni, mintsem az egyszerű olvasással lehet; annyi mint
tökéletesebben birtokolni, bizonyos mértékben a sajátunkká tenni.”
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SIKLÓS ISTVÁN
Kelet-európai irodalom angolul 588
New Writing of East Europe; Edited by George Gömöri and Charles
Newman Chicago 1968, 270 lap.
Mennyiben próbája a műfordítás az eredeti irodalmi alkotásnak, ha a legkedvezőbb feltételeket gondolom köréje és mennyiben árulkodik határozott, feszes értékrendről a fordításnak kivetett mű, különösen, ha úgynevezett kelet-európai irodalomról lévén szó, a piac torzító kereslete alig
érinti a kialakítható képet?
A válasz környezetének néhány összetevője: Angliában a műfordításnak alig van hagyománya – legalábbis olyan értelemben nincs, mint például Magyarországon, ahol az átlagolvasó műveltségét mindig is foghíjasnak érezte, ha a világirodalmat nem láthatta könyvespolcán s a költő
nem pályázhatott az európai ugyancsak kívánatos jelzőjére, ha nem tájékoztatta táborát a magasabb szellemi régiókban megmerülközés tapasztalatairól –, mint Szerb Antal mondja: „titkos és kimondhatatlan sejtelmeket” ébresztve; még akkor is, ha ez a megmerülközés a nyersfordítás lavórjában, szótárak szorgos forgatásával történt. Akár a kereslet, akár a
kínálat oldaláról nézem: az angolok igazán sohasem akartak többet, mint
amennyit szabadszemmel Dover szikláiról vagy birodalomépítő hajóik
árbóckosarából láthattak. Egészen a legutóbbi időkig (vagyis amikor még
a virágemberkék csengettyűi nem hangzottak fel) arról vitáztak: vajon
kívánatos-e a formahű átköltés (az akadémiai igényű, prózai fordítással
szemben) és van-e egyáltalán értelme a műfordításnak? A virághatalom
jelszava azonban futótűzként terjedt. Az ízlészavar forgatagából a pop
emelkedett ki, a tömeg szolgálatának céljával; divatba jött az Art
Nouveau az angol léleknek annyira kedves virágjaival, kaccsaival – a
műfordítás pedig avantgárd üggyé lett. Részben ezt bizonyította a közelmúltban a londoni nemzetközi költői fesztivál is. Beharangozásakor Ted
Hughes (a legmodernebb angol költők közül a legtekintélyesebb) már a
költészet emberiségmentő, gyógyító szerepéről írt – a Szeretet, a Megértés, a Türelem kizárólagos költői összetevőire hivatkozva. S ha az Art
Nouveau virághatalommal divatbajött csipkefodrai közt immár a költészet bolhája is meghúzódhat – emberiségmentő nagy ugrásra lesben –
miért ne? Miért is ne? Csakhogy elugorhasson.
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Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 4. számában.
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De a legkedvezőbb feltételek még mindig hiányzanak, mint ahogy
nyilvánvalóan hiányoztak a New Writing of East Europe, vagyis az Új
kelet-európai írás című antológia összeállításánál is. A kötet írásainak
nagyrésze eredetileg a Tri-Quarterly című amerikai irodalmi folyóirat
különszámában jelent meg. A kötet társszerkesztője, Gömöri György
szűkszavú-tájékoztató bevezetője a keleteurópai irodalom legújabb fejleményeit vázolja, a második világháborútól napjainkig, azokra a politikai
tényezőkre figyelve, amelyek nélkül a nyugati átlagolvasó ártatlan rácsodálkozással szemlélné a kelet-európai változásokat megjárt alkotó vérfagyasztó kötéltáncát, bukfenceit. De figyelmeztet a mindent átpolitizálás
veszélyére is. Hiszen, míg egyrészt az alkotásról nem lehet a külső tényezőket teljes egészében lefejteni, senkisem várhatja el az olvasótól, hogy e
tényezők hatásának rezdüléseit játszi könnyedséggel fölfedezze, még akkor sem, ha olyan kitűnően tájékozott eme világrész dzsungeltörvényeiben, mint a közöny súlyos páncéljával fölfegyverkezett nyugati
átlagember. A tájékozódást másrészt – Gömöri György szerint –, jelentősen megnehezíti, ha bambán, fenntartások nélkül elfogadjuk a hivatalos
vélemény iránytűjét, vagy ha (s ezt ítéli súlyosabbnak) a szenzációéhes
nyugati sajtó tam-tamjaira fülelünk. E két végletet az antológia gondosan
elkerülte. A kiválasztott művekkel a kelet-európai irodalom európaiságának bizonyítását célozza meg. Ebben volt – mint a bevezető leszögezi –
részrehajló: hogyan s mennyiben kapcsolódik Kelet-Európa irodalma a
Nyugathoz? Sikerült vele a legendát eloszlatni?
A londoni Times Literary Supplement annakidején, a Tri-Quarterly különszámának megjelenésekor megelégedéssel nyugtázta, hogy „a valaha
szovjet csatlósnak nevezett országok irodalma” a háború előtti, európai
hagyomány folytatását jelzi – „teljes egészében érthető számunkra s valójában még mindig nagyrészt sajátunk.”
Az antológiában (eme cél figyelembevételével és ezt az eredményt sugallva) a magyar prózaírást Déry Tibor képviseli – a drámát Háy Gyula, a
költészetet József Attila, Weöres Sándor, Pilinszky János és Nagy László.
A kritikát András Sándor József Attiláról írt tanulmánya. Weöres költészetére pedig az az interjú vet különös fényt, amelyet az angol rádió magyar adása részére Cs. Szabó László készített.
A felsorolásból nyilvánvalóan kitűnik, hogy a szerkesztők milyen értékítélet-rendszerhez igazodtak. Nyilvánvaló az is, hogy nem önkényes,
nem egyénien különcködő a válogatás: mindenütt a legkisebb ellenállás
irányában halad. Nem annyira az európaiság alapjában érdektelen bizonyító szándékára gondolok, mint inkább a merészség hiányára, a konzer1868

vatív szemlélet kisugárzására. Vagyis, hogy tulajdonképpen nem azt sugallja, ami ma történik, hanem ami húsz-harminc évvel ezelőtt történt,
vagy indítékaiban még korábban. József Attila kultuszát itt is kötelezőnek
mutatja. Igaz: József Attila szerep-fontossága-nagysága vitathatatlan. Igaz
az is, hogy költészete (a pártos és a pártosságon túli) megfelelő akusztikai
környezetre talál a tömegek és a tömegkultúra irányában elkötelezettséget
kereső angolszász divatban. De – és erre éppen András Sándor figyelmeztet egy korábbi tanulmányában (József Attila és az izmusok, Eszmélet, 2.
szám, 1959.) – „Csak egy olyan szerencsétlenül konzervált művészeti
életben, mint a mienk, lehet József Attilát, Bartókot és Derkovicsot a jövő
normáivá sóvárogni.”
A kötet magyar vonatkozású anyaga mégis kedvező; csak a lengyel tűnik fel mozgalmasabbnak: Gombrowicz Ferdydurke című regényének
részlete, Bocheúski, Hlasko egy-egy elbeszélése a mai lengyel próza
egész keresztmetszetét villanthatja az olvasó elé – Milosz, Bialoszewski,
Wat és Herbert versei a lengyel avantgárd költészetbe adnak némi bepillantást. (Herbert itt közölt versének javított változata azóta külön kötetben
is megjelent, a londoni Penguin kiadó Modern európai költők című sorozatában.) Jan Kott két rövid könyvkritikával szerepel a kötetben
(Shakespearrel foglalkozó könyve Angliában is nagyhatású volt). De a
lengyel anyagból kiemelkedik még Kolakowski, a filozófus terjedelmes
tanulmánya is Jézus Krisztus, a próféta és a reformátor címmel. A cseh
irodalmat Hrabal egy rövid elbeszélése és Holub három verse képviseli –
a jugoszlávot pedig Pavlovié valamint Popa, aki azóta Angliában és Magyarországon egyaránt népszerűvé vált. (Holubhoz hasonlóan Popát is
reprezentatív kötet mutatja be a Penguin említett sorozatában – magyarra
pedig éppen Weöres Sándor fordította válogatott verseit.)
Noha az Új kelet-európai írás című kötet ígéretes kísérlet és ígéretének
komolysága következményeiben, az említett Penguin-kötetekben is lemérhető, az angol műfordításnál a legkedvezőbb feltételek még mindig
hiányzanak – mégis, vajon mennyiben próbája az itt közölt fordítás például József Attila Levegőt! című versének? Gondolati tartalma a képek
rendjével, a költői logika fordulataival, az elvont jelentésre világító szavakkal fókuszba vont lényeg még az igénytelenebb nyersfordítást is átizzíthatja. A vers tehát már itt átesik a próbán. Tulajdonképpen már a nyersfordításnál kiderül, hogy indulat, szenvedély, látnoki erő, ihlet lüktet-e
mögötte vagy csupán a szavak, szóforgácsok halmaza. A rossz átköltés
csak ronthat rajta, mivel a befejezettség, a teljesség látszatát keltheti.
Rossz ritmusa elakasztja, esetlen rímei csorbítják. A tömörítés költői igé1869

nye – (a magyarázattá oldott nyersfordítástól éppen ez különbözteti meg)
torzítja, félreviszi, hacsak – mint Donald Davie az angol rádióban elhangzott egyik előadásában mondta: néha, a jószerencse kegyelméből a lelkiismeretes, hozzáértő és ihletett munka nem művel csodát. A Levegőt! angol változata (Gömöri György és Matthew Zion fordításában) egyedül a
ritmust igyekszik megtartani. Sorai rövidebbek, lüktetése ingadozó s önkényes szeszélyhez igazodva, csak itt-ott bukkannak fel a rímek. Ugyanakkor a lehető legkevesebb engedménnyel akarja visszaadni az eredeti
értelmét. Hatása prózai. Az eredeti szókötéseinek különös ízét, az
enjambementek nemes ívét talán túlzás is lenne számonkérni. Az átköltés
azonban legtöbbször a jelzőkön is egyszerűsít. S az egyensúly végképp
felborul. Például az első versszakban a „langy sötétség” szerkezetét aligha
takarja a „cooling darkness” (hűvösödő sötétség), vagy a „sovány levelek” megfogalmazását a „dry leaves” (száraz levelek) kopott, semmitmondó kifejezése. Egy-egy ilyen félresikerült megoldás a vers egészét,
összhatását színezi el s nem tudja igazolni az átköltés nemesebb szándékát. A nyersfordításhoz közelebb álló változat sokszor többet mond, ha
elsősorban a benső lendület visszaadására törekszik. Erre példa az összeállításban szereplő egyetlen Pilinszky vers, A szerelem sivataga. Az angol
változat (Gömöri György fordítása) az eredeti ritmusát szorosan követve,
eltekint az eredeti rímeitől. Mégis. Milyen a hatása két modern angol költő szerint? Dávid Wevill (Juhász Ferenc mesteri fordítója): első olvasásra
nyilvánvaló, hogy kivételes, nagy vers; mondanivalójának döbbenetes
tömörségét, tömbszerűségét éreztem. De hiányos. Nem külső formájában,
hanem szavainak rendjében. S George MacBeth (a szabad átköltés híve):
éppen egy-egy ilyen vers olvasásának élménye győz meg a műfordítás
fontosságáról. Nem, a rímek nem hiányzanak, de valamilyen, a gondolati
fegyelemhez illő formát kellett volna találnia az angol változatnak is.
A műfordítás sikerének, távlatainak egy másik bizonyítéka: az Új kelet-európai írás közli Ted Hughes tanulmányát Vaskó Pópáról, a szerb
költőről. Hughes csak nyersfordításokból ismeri (s az itt közölt többékevésbé sikeres átköltésekből) Popa művészetét. Végkövetkeztetése mégis majdnem szóról-szóra megegyezik Weöres Sándoréval, aki szintén csak
nyersfordításokból ismeri Popa verseit, de Hugheshoz hasonlóan az előtt
a költő előtt hódol, aki a testelen eszme megtestesítésével a valóságot s a
nevekkel a dolgokat fogalmazza meg. Végül: a merész megállapítást újra
kifeszítve: Popa népszerűvé vált Angliában. De ez mégsem jelenti azt,
hogy frontáttörés történt, vagy hogy a frontáttörés most már lehetséges,
vagy hogy ez a kívánatos cél. Divatos lett a kelet-európai irodalom,
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amennyiben természet-ellenes, torz helyzetével – hogy az író kénytelen
megostromolni a hatalom sáncait, mert alkotói szabadsága függ az emberségesebb környezettől – felkeltette az avantgárd érdeklődését – s az érdeklődést nem lesz könnyű ébren tartani, ha az újszerűség, az intenzív
szellem, a kísérletezés nem sugárzik a fordításnak kivetett művekből.
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KÖRÖSI-KRIZSÁN SÁNDOR
Úttörő magyar Lenin-életrajz 589
Gyurkó László: Lenin, október; Szépirodalmi, Budapest 1967, 238 lap.
Csak a jövő év áprilisában lesz Lenin születésének századik évfordulója,
de máris elárasztanak minket a róla szóló különféle új írásművek. A mérhetetlenné vált Lenin-irodalmat azonban inkább csak mennyiségileg,
semmint tartalmilag gazdagítják. Ami újat ugyanis az 1924 januárjában
elhunyt Leninről egyáltalán még mondani lehetett, azt közölték az októberi forradalom ötvenedik évfordulójával kapcsolatosan. Így, már három
évvel ezelőtt, ebből az alkalomból jelent meg Louis Fischer amerikai újságíró „Lenin élete” című vaskos könyve, amely hitelességével és sokoldalúságával fölülmúlja a bolsevizmus és a szovjet állam megalapítójának
összes többi életrajzát. A kitűnő szovjet szakértőnek elismert Louis Fischer Lenin- monográfiájához érdekesség tekintetében eddig csak egyetlen magyar nyelvű könyv hasonlítható, nevezetesen Gyurkó László „Lenin, október” című írásműve. Mivel pedig szintén Lenin egyéniségével és
forradalmár tevékenységével foglalkozik leginkább, a közelgő centenárium csak növeli időszerűségét.
Gyurkó László író, nem történész. És mint írót elsősorban az ember, a
személyiség, a jellem érdekli Lenin alakjában. Mint előtte sokan, akik jól
ismerték Lenint, Gyurkó is különlegesen méltatja egyszerűségét, szemérmességét, egyéni önzetlenségét, rendszerességét, bár tiltakozik bálványoztatása ellen. Elveti azonban a sulykot, amikor rajongásában ezt írja:
„Élete eseményei a történelmi események, örömei a mozgalom sikerei,
fájdalmai a mozgalom kudarcai... Mi minden hiányzik életéből, ami egy
átlagembernek is megadatik! Magánélete szürkébb, mint a legszürkébb
filiszteré. S minél közelebb került céljához, annál szürkébb lett...”
Lenin vitathatatlanul mindenekelőtt eszméinek élt, azt azonban mégsem lehet állítani, hogy magánélete szürkébb lett volna a legszürkébb
filiszterénél, vagy olyan érzelmi élet nélküli embernek feltüntetni, mint
aki mindig csak a forradalom ügyével törődött.
Moszkvában az orosz kommunista párt központi titkárságában dolgoztam 1920 szeptemberében, amikor a mindössze 45 éves korában tífuszban
elhunyt Ines, oroszosán Inyessza Armand forradalmárnő hamvait a Kreml
vöröstéri falába temették. Akkor a moszkvai felsőbb pártkörökben sok
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szó esett arról, hogy a szép és temperamentumos Inyessza halálával Lenin
életének legnagyobb szerelmi regénye ért véget.
Inyessza francia színészházaspár gyermeke volt, de egy Moszkvában
élt nagynénje nevelte fel és adta férjhez 18 éves korában egy Armand
nevű, szintén francia származású gazdag gyáros legidősebb fiához és első
örököséhez. A nyugtalan vérű Inyessza mindinkább rokonszenvezett a
forradalmárokkal, részt vett az 1905-ös forradalomban, száműzetésben is
volt, majd férjétől békésen elválva Párizsba emigrált. Ott ismerkedett meg
1910-ben, 35 éves korában az akkor 40 éves Leninnel, akit – minden leírás szerint – a szó szoros értelmében elbűvölt megkapó szépségével,
szenvedélyességével, életkedvével és tudásvágyával. Olyan bizalmas viszony keletkezett közöttük, hogy Lenin későbbi levelezésükben is tegezte,
amit pedig csupán legszűkebb családi körében tett. Lenin kapcsolata
Inyessza Armand-nal annyira szorossá vált, hogy felesége, a nála idősebb
Nagyezsda Krupszkája már a válást is felajánlotta. Miután azonban a házassági háromszöget a szükségszerű lakhelyváltoztatások átmenetileg
meglazították, Krupszkája a mozgalom érdekében beletörődött az ügybe.
Inyessza Armand korai halála annyira megrendítette Lenint, hogy néhai
Alexandra Kollontáj mint oszlói szovjet nagykövet egy beszélgetésben
Lenin korai halálát is annak tulajdonította. Marcel Body-nak, a párizsi
Preuves politikai havi folyóirat 1952 áprilisi számában közölt visszaemlékezése szerint, Kollontáj asszony ezt mondotta: „Lenin nem tudta elviselni Inyessza hiányát. Az meggyorsította és halálossá tette betegségét...
1920-ban, amikor Inyessza hamvait gyászmenetben a Kreml falához kísértük, Leninre nem lehetett ráismerni. Lehunyt szemmel lépkedett és
minden pillanatban azt hittük, hogy a földre zuhan.”
Lenin egy másik munkatársnőjének, Angelika Balabánovának 1961ben Hannoverben megjelent visszaemlékezése szerint pedig: „A gyászmenetben egész megjelenése, nemcsak arca, olyan bánatot fejezett ki,
hogy még fejbólintással sem mertem köszönteni. Nyilvánvaló volt, hogy
egyedül akar maradni gyászával. Megkisebbedettnek látszott, sapkája
eltakarta arcát, szemét elhomályosították a nehezen visszatartott könynyek.”
Gyurkó László csak egyszer említi könyvében Inyessza Armand nevét,
Leninnek egy hozzá intézett ügybeli levelével kapcsolatban. De egy szóval sem utal a levélíró és a címzett romantikus személyi kapcsolatára,
amely pedig különleges szerepet játszott Lenin életének éppen legjelentősebb utolsó évtizedében. Enélkül nehéz megérteni Lenin egyéniségében a
magánember és a forradalmi politikus vajúdásos szintézisét.
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Gyurkó könyvének ez és több más fogyatékossága valószínűleg annak
a következménye, hogy különféle okokból nem használhatott fel minden
forrást, amelyet nyugati történészek már régóta feltártak. Munkáját ennek
ellenére – egyéni felfogásánál és viszonylagos tárgyilagosságánál fogva –
a legjobbak közé lehet sorolni még a nemzetközi Lenin-irodalomban is.
Másik érdeme, hogy a történelmi igazságnak megfelelően szerepelteti
Leninnek azokat a bajtársait is, akik Sztálin áldozatai lettek, tekintet nélkül arra, hogy rehabilitálták-e őket Moszkvában vagy sem.
Gyurkó nem hiába író: Lenin-könyvét jó olvasmánnyá teszi élvezetes
nyelvezete, meg az, hogy olyan dokumentumokkal is jellemzi Lenin forradalmi tevékenységének hátterét, mint például Raszputyin és a cárné
politikai levelei. Ilymódon kitűnően megvilágítja azokat a fejleményeket,
amelyek Lenin céltudatos politikájának sikerét lehetővé tették. Abban az
igyekezetében azonban, hogy Lenin eljárását feltétlenül igazolja, cáfolni
próbálja azt a már hosszú évek óta bebizonyított és elismert állítást, amely
szerint Lenin, hazajutása érdekében, összepaktált a német császári vezérkarral. Az 1917 júliusi események ismertetése közben Gyurkó ezt írja:
„De a politikusok? A kormány tagjai, a szovjet vezetői, akiknek tudniok
kellett, hogy a vádak hamisak? Ma már lehetetlen eldönteni, melyik volt
olyan aljas, hogy tudatosan terjesztette a hazugságot, s melyik olyan ostoba, hogy valóban elhitte. A többség azonban nem hitte el, s mégsem állt
ki Lenin mellett.” Akkor is Oroszországban voltam, Moszkva közelében,
naponta olvastam az újságokat, és merem állítani: számos magyar hadifogoly csak azért csatlakozott a bolsevikokhoz, mert elhitte, hogy Lenin és
társai valóban német ügynökök lettek. De sok oroszt is ez állított melléjük.
Gyurkó László Lenin-könyve merőben eltér a szokványos kommunista
életrajzoktól nemcsak egyéni szerkezetével és előadásmodorával, hanem
azzal is, hogy nem riad vissza merésznek minősíthető önálló megállapításoktól és megjegyzésektől sem. Köntörfalazás nélkül kifejti, hogy Lenin a
megalkuvás, pontosabban az egyre változó valósághoz való alkalmazkodás zsenije, örökös revizionista volt, aki egyre-másra változtatta véleményét, ha a kommunista uralom érdekei úgy kívánták.
Gyurkó számos megjegyzésé ma is időszerű, sőt örök érvényű. Az
1905-ös forradalom bukásával kapcsolatért például ezt mondja: „Minden
bukott forradalom iskolája az elkövetkezőnek; tízezrek halála s milliók
nyomorúsága az iskolapénz. De a bukás nemcsak a félthet, a gyűlöletet is
növeli. A levert tömeg behúzhatja a nyakát, eldobálhatja fegyverét, újra
meggörbítheti a gerincét, mert élni akar – de nem felejthet. A forradalom
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az emberiség legnagyobb mámora: aki egyszer belekóstolt, nem felejti el
az ízét. S az emberek, akik néhány hónapig egyenes gerinccel élhettek,
nem mondanak le arról, hogy egyszer végképp kiegyenesedjenek.”
Bár Gyurkó László-Lenin-életrajzában kommunista és nemkommunista történész egyaránt találhat kifogásolni valót, mindkettőnek el
kell ismernie, hogy a könyv rendkívül érdekes és magyar nyelven több
szempontból is úttörő munka. Mindenesetre jelentős adalék ahhoz, hogy a
magyar olvasó is az eddigieknél elfogulatlanabb képet kapjon Leninről és
egyúttal lemérhesse, mi maradt meg az eredeti leninizmusból.
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KOVÁCS IMRE
A megszállás anatómiája 590
Ránki György: 1944. március 19, Magyarország német megszállása; Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1968, 232 lap.
A politikailag motivált legújabbkori katonai megszállások történetében
Hitler akciója Magyarország ellen, 1944. március 19-én, úgy tekinthető,
mint iskolapélda. Az idegen hadsereg meglepetésszerűen bevonul, a fontosabb hadászati pontokat és középületeket gyorsan elfoglalja, a megbízhatatlannak minősített elemeket összefogdossa, a megbízhatónak vélt politikusok „baráti” kormányt alakítanak, melynek első kötelessége a beavatkozás legalizálása.
Ez a formula szinte kivétel nélkül ráhúzható az utolsó két-három évtized megszállásaira. Másik közös vonásuk (s ezért nem egyszerű feladat a
katonai megszállás), hogy politikailag mind kudarccal végződtek.
Miközben Ránki György aprólékos gonddal szerkesztett és tárgyilagosságra törekvő munkáját olvastam Magyarország 1944. március 19-i
megszállásáról, mindvégig az 1956-os magyar forradalom leverésére és
az 1968. évi csehszlovák invázióra kellett gondolnom. A párhuzam meghökkentő, csupán a Harmadik Birodalmat be kell helyettesíteni a Szovjetunióval, a nácikat a kommunistákkal, a Gestapót a KGB-vel. Minden
más: az okok, az előkészületek, a viták, aggodalmak és az előre nem látott
bonyodalmak kísértetiesen hasonlítanak, közös nevezőre hozásuk magától
adódik.
Hitler elhatározásában, hogy megszállja Magyarországot, a döntő
szempont a Harmadik Birodalom biztonsága volt. 1944. március 12-én
kelt hadműveleti parancsában azzal indokolja, hogy Kállay Miklós miniszterelnökkel az élén egy arisztokratákból, reakciósokból, zsidókból és
magasrangú tisztekből álló klikk árulást készít elő, ki akarnak ugrani,
tervük sikere esetén az olaszországihoz hasonló helyzetben találná magát:
ezt akarja megelőzni.
Az egyik legrégibb magyar családból származó és a magyarságára
rendkívül büszke Kállay Miklós 1942. március 10-én lett miniszterelnök
és hivatalbalépése első napjától tényleg azon törte a fejét, miként lehetne
kivonni Magyarországot a háborúból. Nagyon óvatosan (és elég otrombán) tapogatódzott a nyugati szövetségeseknél a lehetőségekről és a felté590
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telekről, akik a hangulatuktól vagy a háború állásától függően (és megbízottaik nem egészen egyöntetű tolmácsolásában) arra biztatták, rendelje
haza a magyar csapatokat az orosz frontról és fokozatosan szüntesse be,
elsősorban katonai és gazdasági téren, az együttműködést a Harmadik
Birodalommal. Ehhez át kellett volna szervezni a kormányt, a vezérkart
és a főparancsnokságot, leváltani a Hitler-barát minisztereket, államtitkárokat és főtiszteket, amire Kállay nem sok hajlandóságot mutatott. Ezért
erőltették először az angolok az isztanbuli, majd az amerikaiak a berni
titkos megbeszélések során, hogy hozzanak létre valamiféle közös szövetséges–magyar katonai bizottságot az együttműködési tervek kidolgozására és végrehajtására. Kállay ilyen messze nem akart elmenni, ő csak arra
gondolt, hogy valamiképpen visszaállítja Magyarország nem-hadviselő
státuszát, magában meg azt kívánta, győzzenek csak a németek a keleti
fronton, tartóztassák fel az oroszokat, minél messzebb a Kárpátoktól. Abban reménykedett, hogy miközben mindkét hadsereg (a német és a szovjet) legyengül, esetleg elvérzik, megérkeznek a nyugatiak, s akkor csoda
módjára egyszeriben minden mindjárt rendben lesz.
A szövetséges csapatok érkezését Kállayék az Adria felől várták, ezért
kacérkodtak egy ideig azzal a tervvel, hogy résztvesznek a Balkán megszállásában.
Hitler a magyar hadsereget nem sokra becsülte, harctéri teljesítményeivel elégedetlen volt. A voronyezsi áttörés után, amikor 1943. januárjában
a 2. magyar hadsereg megsemmisült, a németek gúnyosan hajtogatták,
hogy jobban járnak, ha nem vetik be. Hitler főhadiszállásán augusztus 18án közölték Csatay honvédelmi miniszterrel, hogy beleegyeznének a magyar csapatok visszavonásába az orosz frontról, ha kisegítik őket a Balkán
megszállásában, közvetlenül a német vonalak mögött. Kállaynak tetszett
az ötlet, ilymódon a magyar egységek érintkezésbe kerülhetnek az Adria
északi csücskén partraszálló angol-amerikai csapatokkal, ami különben
Churchill kedvenc elképzelése volt. Az amerikaiak azonban sohasem vették komolyan az adriai partraszállást, berni megbízottjuk meg éppenséggel rosszallását fejezte ki Bakách-Bessenyey György követnek, Horthy
Miklós kormányzó és Kállay miniszterelnök bizalmi emberének, a kalandos elképzelések felett. A magyar külügyminisztériumban is aggodalmaskodtak, érintkezés helyett valószínűbbnek vélték az összecsapást a partraszálló angol-amerikai es a nemet- magyar egységek között, amitől Isten
óvja az országot. Kállay elállt a balkáni tervektől, szeptember 15-én ráírt
a vezérkarra, hogy felejtsék el az egészet.
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A következő nap, szeptember 16-án, von Jagow budapesti német követ
a jelentésében kifejtette, hogy a magyar kiszállás a háborúból a semlegesség nyílt deklarálása lenne, amivel Magyarország elveszítené jogát a bécsi
döntésekkel neki juttatott területekre, azok igazgatását a Harmadik Birodalomnak kellene átvennie. Ugyanakkor a szövetségesek tanácsa is az
volt, hogy Magyarország önként húzódjék vissza a trianoni határok mögé,
adja fel Észak-Erdélyt, Kárpátalját, a Felvidéket és a Délvidéket. A kiugrási kísérletekkel tehát azt kockáztatták, amitől a sikere is megfosztotta
volna őket.
Kállay tisztában volt a kockázattal, könnyelműséggel vagy kalandorsággal nem lehet vádolni, mint Ránki teszi, aki úgy állítja be, mintha csak
taktikázott volna, ahelyett, hogy komolyan felkészül Hitler ellen. A német
biztonsági szolgálat tudott a titkos tárgyalásokról, Budapest „kiugrási”
rémhírekkel volt tele, ami eltúlzott jelentésekben került Hitler elé. Kállay
nem volt „áruló”, nem lehetett az, mert szándékaival a tervezgetésen túl
nem jutott, konkrét tervek a „kiugrásra” vagy „kiválásra” nem készültek,
ezért végrehajtási utasítást nem adhatott. A tapogatódzásaival és titkos
tárgyalásaival beindított folyamat azonban most már az ő akaratától vagy
elképzeléseitől függetlenül vitte, sodorta a magyarságot a tragédia felé, az
ország nem kerülhette el sorsát, a német megszállást.
Előzetes értesülései alapján Churchill az első québeci konferencián
(1943. augusztus 18.-23.) bejelentette, hogy Magyarország hajlandó feltétel nélkül megadni magát, amint a szövetséges csapatok a határaira érnek.
A megállapodás formális pontjait az ankarai angol nagykövet, Sir Hugh
Knatchbull-Hugesson szeptember 9-én szóbelileg közölte a magyar megbízottakkal a Márvány-tengeren cirkáló jachtja fedélzetén. Az időzítés
nem volt véletlen, előző nap Olaszország fegyverszünetet kért, miután
Mussolinitól megszabadult: a nyugatiak remélték, hogy a lépés ösztönzőleg hat a magyarokra. Kállay nem mozdult, tudta, hogy bármily határozott
lépés (katonai vagy politikai) német beavatkozást provokálna, de a kiengesztelésre akkor már késő volt.
A német vezérkar az olasz fegyverszünetet követően kidolgozta Magyarország (és Románia) preventív-jellegű megszállásának tervét, amelyet 1943. szept. 30-án előterjesztett Hitlernek, aki azonban addig várt a
végrehajtásával, amíg a Birodalom megbízottja, dr. Edmund
Veesenmayer üzletembernek maszkírozva ki nem kémleli a helyzetet. A
képzett, opportunista diplomata sokat volt együtt türelmetlen és ambiciózus jobboldali politikusokkal, újságírókkal és propagandistákkal, akik
idejük elérkezését várták, de aligha lelkesedtek volna annyira, ha tudják,
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hogy miként vélekedik a magyarokról. Dr. Veesenmayer december 10-i
arcpirító jelentésében előadta, hogy Magyarország 1526 óta nem önálló
állam, még kevésbé zárt népi elem. A magyaroknak csak a szájuk jár,
különben lapulnak, passzivitás a fegyverük. 1918-ban ugyan önállóak
lettek, de nemzettéválásuk még kezdetleges stádiumban van, évtizedekig
eltarthat, míg az érettség bizonyos fokát elérik. Javasolta, hogy a birodalmi sajtó készítse elő az akciókat, őrölje fel ellenfeleiket, a népet állítsák
szembe a rendszerrel, Kállayt hazudtolják meg önmagával ellentmondó
nyilatkozatai alapján, a zsidókérdést élezzék ki.
A kellően hangszerelt Hitlernek a birodalmi biztonsági szolgálat 1944.
február közepén jelentette, hogy rövidesen amerikai katonai misszió érkezik Magyarországra (három amerikai tiszt március 16-án hajnalban a Muraközben ejtőernyővel leugrott), feltehetően nagyobb szövetséges erők
fogadásának előkészítésére. Hitler február 28-án megparancsolta az
Unternebmen Margarethe fedőnevű hadműveleti terv végső változatának
kidolgozását, azzal a szigorú meghagyással, hogy a résztvevő német egységek március 15-én legyenek állásaikban. A bécsi és a pozsonyi magyar
főkonzul és a zágrábi követség jelentette a koncentrált felvonulást, Kállay
azonban nem tételezte fel, hogy Hitlerék „ilyen aljasak” lennének, zsarolásról van szó, megfélemlítésről, csitította Horthy kormányzót és bizalmas
környezetét, csak nyomást gyakorolnak rájuk, hogy beadják a derekukat.
Hitler főhadiszállásán komolyabban vették a dolgot. A birodalmi biztonsági szolgálat 360000 főre becsülte az országban állomásozó magyar
hadsereget, a vezérkar feltételezte, hogy a magyarok ellenállnak, képesek
ellenállást kifejteni, ennek megfelelően állították össze az inváziós német
hadsereget, mely nyolc hadosztályt tett ki, százezer emberrel. Hitler be
akarta vonni Romániát (Észak- Erdély visszaadásával), szlovák támogatásra is számított (Felvidék ellenében), a horvátok közreműködését Muraközzel kompenzálta volna. Aztán meggondolta magát, az ősi viszály feléledésétől félt, így lett a megszállásból tisztára német vállalkozás, de
mégsem az eredeti elképzelések szerint. Ha lerohanják Magyarországot,
érveltek többen körülötte, egységbe tömörítik a magyarokat a szélső baltól a szélső jobbig: a megszállást „átvonulás” ürügyén kell végrehajtani,
azzal a látszattal, mintha behívták volna őket.
Hitler a Salzburg melletti Klessheim-kastélyba kérette Horthy Miklóst,
„az oroszok elleni közös katonai teendők megbeszélésére”. A kormányzó
gyanakodott, Kállay miniszterelnök le akarta beszélni, ne menjen, a vezérkari főnököt küldjék helyette. Végül mégis elment a végzetes útra, s
Szombathelyi vezérkari főnök és Ghiczy külügyminiszter társaságában
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március 18-án reggel megérkezett. Hitler nem sokat kertelt, előadta, hogy
mire készül. A kormányzó éktelen méregbe gurult, tiltakozott; vele és az
országgal ezt nem teheti meg. A tárgyalás megszakadt, aztán különböző
párosításban mégis csak tovább tárgyaltak magyarok és németek. Hogy
mentse, ami még menthető, Horthy végülis mindenre vállalkozott, amit
követeltek tőle: új kormány, szoros politikai és katonai együttműködés, a
baloldal eliminálása, a zsidó kérdés „rendezése”. Szombathelyi vezérkari
főnök megtáviratozta, hogy nem szabad ellenállni, a salzburgi pályaudvarról március 18-án este nyolckor kirobogó különvonat előtt német katonavonatok zakatoltak az éjszakában.
A támadás március 19-én, vasárnap hajnali négykor kezdődött. A németek többhelyt önszabotázzsal megrongálták a vasútvonalakat, hogy
kirakodhassanak, ejtőernyős alakulatok elfoglalták a fontosabb katonai
pontokat és repülőtereket, a magyar csapatokat laktanyáikban internálták,
a Gestapo is azonnal munkához látott. A megszállás végrehajtása katonailag tökéletes volt, életben, vagyonban nem esett kár, szervezett ellenállásra nem került sor. A hazatérő Horthyt a kelenföldi pályaudvaron báró
Weichs vezérezredes, a balkáni német erők főparancsnoka, akire a magyarországi hadműveleteket bízták, díszszázaddal várta. A kormányzó a
Várba hajtatott, koronatanácsot hívott össze és beszámolt a történtekről.
'Kállay lemondott, Veesenmayer (mint a Birodalom teljhatalmú megbízottja) erősen szorongatta Horthyt, hogy azonnal nevezze ki az új miniszterelnököt. Az új kormány összeállítása azonban nem ment olyan könynyen, mint a németek hitték. Jelentkező akadt bőven, de Veesenmayer
nem akármilyen kollaboráló kormányra gondolt, ő azt akarta, hogy reprezentatív legyen, úgy fessen, mintha tényleg képviselné a magyar nemzetet, amit ő nem létezőnek tartott. Horthy viszont hivatalnokkormányra
akarta bízni az ügyek vitelét, hogy ilymódon juttassa kifejezésre a megszállás tényét.
Március 21-én reggel sikerült az új miniszterelnök személyében megállapodni, Sztójay Döme tábornok, berlini magyar követ Horthynak is,
Veesenmayernek is megfelelt, de a kormány tagjainak kijelölése olyan
veszekedéssel járt, hogy estefelé a németek a királyi vár elfoglalására
készültek. Veesenmayer 36 órás ultimátumot küldött a kormányzónak,
március 23-án délelőtt megalakult, este hatkor letette az esküt a kollaboráló Sztójay-kormány: 112 órával a megszállás után Horthy kormányzó
beleegyezett, hogy a Birodalom teljhatalmú megbízottja kiadhassa a
kommünikét, miszerint „kölcsönös megegyezéssel német csapatok érkeztek Magyarországra”.
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Hátra volt még a magyar hadsereg kérdése, mit csináljanak vele: oszlassák fel, küldjék a frontra, tagolják be a Wehrmachtba. A tisztikar zömében német-barát volt, a megszállást úgy fogta fel, mint lehetőséget a
szorosabb, bajtársiasabb együttműködésre a Wehrmachttal – az oroszok
ellen. Az internálás megalázta őket, s Hitler attól tartott, ha megkísérlik a
magyar hadsereg teljes leszerelését, ellenállnak. Így maradt mint egyetlen
logikus megoldás, a felhasználása. Március 26-án, tehát egy hét után, a
kaszárnyái zárlatot feloldották, a Sztójay-kormány mozgósított, új hadtesteket szerveztek, új egységek indultak a frontra: a magyar hadsereg gyöngye, Horthy szemefénye, a páncélos lovashadosztály a Pripjetymocsarakban oktalanul megsemmisült.
A Wilhelmstrasse március 31-én „konszolidáltnak” nyilvánította a magyarországi helyzetet, a német főparancsnokság pedig április 24-én éjfélkor az Unternehmen Margarethe befejezését jelentette: Weichs báró hadosztályai elvonultak, csak kiképző keretek és különleges alakulatok (SS,
Gestapo) maradtak vissza. Az ország szuverenitása azonban nem állt
helyre, s a csatlós-állapot meglehetősen bonyolult és vetélkedő kormányzással járt, ami hűen tükrözte a Harmadik Birodalom hatalmi szerkezetének gyengeségeit és visszásságait, a náci hatásköri versengés agóniáját.
Veesenmayer Ribbentrop külügyminisztertől kapta utasításait és neki jelentett, aki nem volt jóviszonyban Himmlerrel. Az ő megbízottja,
Winkelmann SS-tábornok nagy apparátussal dolgozott Magyarországon,
külön törzskara volt politikai és gazdasági tanácsadókból. A Webrmacht
teljhatalmú megbízottja, Von Greifenberg közvetlenül a német főparancsnokságnak jelentett, onnét kapta utasításait. Egyes területek azon a címen,
hogy túlságosan veszélyeztetettek, német katonai közigazgatás alá kerültek.
Horthy nem törődött az ügyekkel, apatikusan ráhagyta Sztójayra a
kormányzást. Révületéből a zsidók deportálása elleni külföldi tiltakozás
(a pápa interveniált, Roosevelt megtorlással fenyegetett) és a június 6-i
partraszállás ébresztette fel. Amikor Románia augusztus 23-án kiugrott,
leváltotta Sztójayt, helyébe Lakatos Géza vezérezredest nevezte ki. S
miután még egyszer megérdeklődte titkos megbízottal útján a nyugatiaknál, hogy mire számíthat, a negatív válaszok után Moszkvához fordult.
Március 19-án még megtarthatta a kormányzóságot, de amikor Hitler rájött, hogy most meg az oroszokkal egyezkedik, október 15-én másodszor
is megszállta Magyarországot. Pontosabban egy olyan modern politikai
drámát produkált, megszállás a megszállásban, melyet azóta az oroszok is
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többször bemutattak. Horthy kormányzót őrizetbe vették, jött Szálasi, a
nyilas „nemzetvezető”. A magyar tragédia beteljesedett!
Ránki György képtelen az 1944-es tragédia méreteit, a helyzet történelmi feszültségeit érzékeltetni. E könyvében a módszere inkább technikus, mint humánus, egyszerűen összerakja a történetet és szinte népügyészi derogatoriával elmarasztalja a szereplőket (a németeket, amiért bevonultak, a magyarokat, amiért nem álltak ellen), anélkül, hogy a megértésükre törekednék.
Neki semmit sem mond Kállay Miklós enigmatikus tétele, hogy „a
magyar földrajzi pozíció változatlan”, ami azt jelenti, hogy a foglyai,
bármit csinálnak, csak rosszabbul járnak. Horthy kormányzót ellenforradalmárnak tekinti, akit 1919 öröksége vitt rá a kollaborálásra. Ránki azt
hiszi, hogy Horthy és Kállay csupán a maga érdekét nézte, amikor a háborúból ki akartak szállni, a néppel, az országgal nem sokat törődtek. Holott
számukra a döntés éppen azt a végzetes dilemmát jelentette, amiből egyszerűen nem volt kiút, hezitálásuknak is ez a magyarázata. Tudták, hogy
Hitler lerohanja Magyarországot, ha ellene fordulnak, de azzal is tisztában
voltak, hogy a másik oldalon (az oroszoknál) mi vár rájuk személy szerint, és a magyarsággal általánosságban. Tragikus volt számukra a tudat
(főleg Horthy számára), hogy lépésükkel megszegik a hagyományos magyar-német fegyverbarátságot, ami mély gyökeret vert a tömegek érzületében és gondolkodásában is: elképzelhetetlennek tartották, hogy a magyar hadsereg hátbatámadja a német hadsereget.
Ezek olyan vonások, olyan motívumok, melyekre tekintettel kell lenni
a cselekedeteik kiértékelésénél. Gyengék voltak, hibásak, nem kétséges.
Elszigetelten a nép felett éltek, kívánságait nem ismerték, nem értették.
Modern országvezetéshez sem értettek, a reformoktól irtóztak, húzódoztak, osztályuk, hagyományaik, nevelésük megakadályozta őket abban,
hogy a végzet kihívását valódi méreteiben felismerjék és a drámai helyzet
követelményeinek megfelelően cselekedjenek. Azt azonban nem lehet
elvitatni tőlük, hogy menteni akarták, ami még menthető, de egyéni érdekeiket a nemzet érdekei elé helyezték, éppen ezért egyikük sem kerülhette
el sorsát. Egy mai történetírónak, mégha a kommunista Magyarországon
él és dolgozik, erről nem lenne szabad megfeledkeznie.
Ránki György munkája a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének „Népszerű Történelem” című sorozatában jelent
meg. Bőségesen használja a rendelkezésére álló forrásokat, az elérhető
dokumentumokat, legtöbbet azonban C. A. Macartney angol egyetemi
tanár kétkötetes impozáns munkájából merített (October Fifteenth, a
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History of Modern Hungary, 1929-1945, The University Press, Edinburgh), melynek második, bővített kiadása 1961-ben jelent meg. Ezt a
kitűnő munkát a magyar történészek különben igen intenzíven használják,
ami azért is örvendetes és dicséretes, mert hozzásegíti őket a tárgyilagosabb szemlélethez, kiértékeléshez és alkotáshoz.
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ÓNODI ZOLTÁN
A modern magyar dráma spanyolul 591
Teatro Húngaro Contemporáneo, Manuel Aguilar, Madrid 1969, 520 lap.
Éppen a madridi könyvvásár előestéjén jelent meg ez a csinos, vaskos
kötet. Fehér borítólapjának egyetlen grafikai dísze egy sokágú zöld tintafolt – mintha tengeri csillag volna! –, és néhány sárga sáv. Címe magyarul: „Jelenkori magyar színház” vagy „Mai magyar dráma”. A könyv Rónai Zoltán gondozásában jelent meg. Ő írta a huszonöt oldalas bevezető
tanulmányt és fordított spanyolra ötöt a hat színmű közül. Felhasználták a
tavaly elhunyt Brachfeld Olivér egy már megjelent fordítását is. Tíz esztendeje múlt, hogy a „Teatro Contemporáneo” sorozat megindult. Amolyan „papír-színház” akart lenni; idegen országok újabb drámairodalmának bemutatása. A magyar kötet a huszonharmadik a sorozatban s egyelőre egyedül képviseli Közép-kelet-Európát. A kiadó eredeti elgondolása az
volt, hogy az utóbbi huszonöt-harminc évben bemutatott műveket ismertessen meg közönségével. A magyar kötetnél azonban felvetődött a kérdés, helyes-e az a megoldás, ha olyan, a spanyol nyelvterületen ismeretlen
drámaírók maradnának ki, mint Herczeg Ferenc és Móricz Zsigmond, s
ugyanakkor hiányoznék a legismertebb név is: Molnár Ferencé? Így azután a kötet fél évszázadot ölel fel (az első darabot 1904-ben, az utolsót
1956-ban mutatták be), a bevezető pedig az 1901 és 1965 közötti fejlődéssel foglalkozik. A választás a következőkre esett: Herczeg Ferenc „Bizánc”, Molnár Ferenc „Liliom”, Móricz Zsigmond „Légy jó mindhalálig”,
Tamási Áron „Csalóka szivárvány”, Zilahy Lajos „Fatornyok” és Németh
László „Galilei”.
A válogatás egy antológiánál mindig nehéz és vitatható dolog. A bevezető tanulmány itt – ha jól számoltam –, hetvennyolc szerzőt és mintegy
kétszázötven darabot említ; ezek közül kellett hat írót egy-egy művel kiválogatni. Rónai igyekezett reprezentáns drámaírókat és színműveket bemutatni fél évszázad különböző szakaszaiból s valamelyes téma- és környezetbeli változatossággal. A könnyed vígjáték, a legkevésbé időtálló
műfaj eleve kimaradt. Van történelmi dráma, falusi és városi környezetű
darab, realista mű és olyan „külvárosi legenda”, mely átlépi a földi valóság határait. Talán fel lehetne róni hibául, hogy két világtörténelmi téma
szerepel, míg magyar történelmi tárgy egy sincsen; hivatkozni lehet arra
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Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 4. számában.
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is, hogy a „Csalóka szivárvány” székely világa túlságosan távoli, érthetetlen lehet. A tökéletességet elérni azonban nehéz s éppen egy spanyol
közmondás szerint „A jó legnagyobb ellensége a legjobb”. A szerkesztő is
megállapítja bevezetőjében, hogy az összeállítás egész más is lehetett
volna. Az errefelé ismeretlenek helyett fel lehetett volna venni nemzetközi hírű írót, mint Márai Sándor – ha ezt a hírét nem is színműíróként szerezte –, egy-egy spanyol témát (mint „Sancho Panza királysága” Lengyel
Menyhérttől) vagy olyan átütő sikereket, mint Kodolányi János „Földindulás”-a volt, vagy „A roninok kincse” Kállay Miklóstól. Figyelembe
lehetett volna venni újabb szerzőket is, akik már áttörték az országhatárokat, mint Illyés vagy Háy. De még akkor is, ha az itt kiválasztott szerzők
szerepeltek volna más művekkel – teszi hozzá Rónai –, például Herczeg a
„Kék róká”-val, Molnár „A testőr”-rel, Móricz az „Uri muri”-val, – megváltozott volna az egész kötet légköre. Mindenesetre a spanyolul olvasó
közönség előtt új távlatok nyílnak, hiszen a magyar színműirodalomból
csak Molnárt és Fodort, legfeljebb még Zilahyt ismerte.
A hat színmű közül ötöt kifejezetten e kötet számára fordított le Rónai.
A „Liliom”-ot már előadták és kiadták más fordításokban is, ez azonban
az első, mely a magyar szövegből és az eredeti változatból készült. A „Fatornyok”-at Brachfeld Olivér fordította s két különböző kiadásban is megjelent. A többi négy írót spanyol nyelvterületen színpadi szerzőként nem
ismerték. A fordítás általában sikerült. Az egyszerű emberek, Molnár kiscselédei talán kissé választékosan beszélnek spanyolul, ebben azonban
nemcsak a fordító, hanem a kiadói lektorok, az úgynevezett „stílusjavítók” tolla is ludas. A debreceni kollégium kisdiákjai itt nem magázzák és
urazzák a felsősöket – ez spanyolul túl idegen volna; a „Csalóka szivárványában pedig lefordítanak olyan neveket, mint „Fecske” és „Homály” –
így hívják a postást, illetve a vándorszínészt –, hogy valamit meg lehessen
menteni a sajátos légkörből. Ezekre a körülményekre a fordító külön is
felhívja a figyelmet a bevezetőben.
Ennek első három fejezetében igyekszik szinte távirati stílusú összképet adni a magyar dráma útjáról a század eleje óta, majd másfél-két oldalt
szentel minden egyes kiválasztott szerzőnek és műnek. A beosztás nagyjából egyezik azzal, amelyet Hegedűs Géza és Kónya Judit 1964-ben
megjelent könyve állít fel, de címei mások, politikai színezet nélküliek.
Míg az említett szerzők „A polgári dráma delelőjé”-ről, „A beszélő
csend”-ről és a „Kortársak körképéi”-ről beszélnek, Rónainál egyszerűen
ez olvasható: „A század eleje”, „Két háború között” és „Évek, amelyek
még nem nevezhetők történelemnek”. Három csaknem egyenlő időtarta1885

mú szakasz tehát, melynek belső mérföldkövei nagy társadalmi és kulturális következményekkel járó politikai események, míg kezdetét egy drámairodalmilag jelentős év adja (Bródy Sándor és Gárdonyi Géza, egy
újító és egy hagyományőrző szerző bemutatkozása, mint színműíró), végét pedig egy egyszerű „szerkesztőségi zárlat”.
Az ilyen rövidre fogott bevezetőnek természetesen megvan az a veszélye, hogy a szerzők és művek az idegen olvasó számára puszta nevek és
szavak maradnak. Ezért igyekszik Rónai irányzatokra rámutatni, csoportosítani, ezért keres egy-egy találó jelzőt és rögtönzi ügyesen a spanyolra
le nem fordított darabok – a túlnyomó többség! – címeit. Így lesz azután
„Martinovics”-ból (Bánffy Miklós tragédiája) „A jakobinus apát”,
„Dózsá”-ból (Illyés Gyula műve) „Tüzes trónus”, „Mohácsiból
(Voinovich Géza drámájáról van szó) „A csata” és „Tiszazúg”-ból (Háy
Gyuláé) „Arzén”. „Bizánc” esetében felvázolja a téma magyar és világirodalmi előzményeit a „Mahomet und Hyrenea” című német elbeszéléstől és Mikes Kelemen LXIII. törökországi levelétől kezdve.
A „Liliom”-nál megmagyarázza a fordításokban megtartott cím jelentését és az „Altató mese” szavaival jegyzi meg, milyen különös név egy
olyan csirkefogó számára, mint Závoczki Endre, aki „mindenkit megbántott, sokakat megvert, néhányat meg is szúrt késsel, lopott, csalt, rabolt, de
azért nagyon jó fiú volt és a felesége nagyon szerette”. Móricz Zsigmondnál megemlíti a távoli hasonlatot, mely az 1929-ben bemutatott
„Légy jó mindhalálig” és Terence Rattigan 1946-ban először előadott „A
Windslow-gyerek” című darabja között fennáll. Tamásinál rámutat az
erkölcsi tanulságra: az ember nem teljesen ura saját sorsának, bele kell
törődnünk létünk korlátaiba, s nehéz visszatérni az igazsághoz, ha egyszer
meggyőztük felebarátainkat a hazugságról. Németh László „Galilei”-énél
párhuzamot von egyrészt egy újabb keletű spanyol inkvizíciós darabbal
(Joaquín Calvo Sotelo: „Carranza érsek pere”) és természetesen Bert
Brecht „Galilei élete” című művével.
Az antológia megjelenése magyar szempontból esemény. Reméljük, az
olvasóközönség széles rétegei is tudomást fognak róla szerezni s eljön az
ideje, amikor megszólalnak spanyolul a magyar költők, a magyar novella
mesterei s egy szép napon talán Madách Imre is!
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ZSIGMOND ENDRE
Visszatérés 592
Bibó Lajos: Subások; Magvető, Budapest 1968, 307 lap.
Bibó Lajos körül mintegy negyedszázadig teljes volt a csönd. A fiatalabbak talán már hallomásból sem ismerik munkásságát, sőt nevét sem, holott a vidéki elvonultságban élő, jövőre nyolcvan esztendős jeles író a két
háború között a legolvasottabb szerzők közé tartozott. Az újabb hazai
irodalmi lexikonok és irodalomtörténetek is csak igen sovány és egyoldalú felvilágosítással szolgálnak; a „Magyar Irodalom Története 1905-től
napjainkig” például több mint 850 nagyalakú lapján mindössze kilenc (!)
fanyalgó sort szentel neki, felsorolva három drámáját, de teljesen elhallgatva számos regényét és elbeszéléskötetét. Mindezt még néhány elutasító
és megbélyegző sorral is tetézi; „faji misztikát” és „miszticizmusba hajló
őserő-kultuszt” emleget, mintha néhány ilyen odavetett közhely valóban
minősíthetne egy jelentős, igen gazdag és sokrétű írói életművet!
De vannak és voltak, akik az író munkásságát gyökeresen másképp ítélik meg. Ezek közé tartozott Móricz Zsigmond is, aki a Nyugatban „A
Föld” című novellás kötetéről – többek között – így írt: „Nem elég a szeretet, tisztelettel és alázattal nézzetek fel a nagyon szegény ember életére,
ők ugyanazok az emberek, aki az Ember; de az emberiség által teremtett
társadalmi helyzet oly mélységbe szorította őket, hogy azt kellene hinni,
ember számára képtelen e szűk körben leélni és kiélni az életet. S az az
élet egyik legnagyobb csodája, hogy az emberi lélek ebben a ,rab-tűzben‘
is meg tudja találni az örömnek, a bánatnak, a boldogságnak s a boldogtalanságnak, az erőnek és gyengédségnek a lehetőségeit, mint a legtágasabb
s legfelvilágosultabb bő lángban. Bibó Lajos könyve – íme, ezt mind
szent és hívő művészeti hitellel igazolja ... Amit tud, azt senkisem tudta
eddig közöttünk, sem Mikszáth, sem Tömörkény, sem más...”
Most, a hallgatás, illetve az elhallgattatás hosszú évei után egy pesti
kiadó végre vállalkozott Bibó 26 válogatott elbeszélésének és karcolaténak kiadására. Ezzel megindult az író visszatérése – nem a magyar irodalomba, amelynek mintegy fél évszázada kirekeszthetetlen része – de az
ismét kiadott írók közé, az eleven irodalmi életbe. Legalábbis ezt reméljük és ezt helyezi kilátásba Darvas József a kötethez írt rövid előszava is:
„Annak a természetes kötelességünknek kell eleget tennünk, hogy egy
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terjedelmes életműből az irodalmi folytonosság részévé tegyük azt, ami
érték benne. Akkor sáfárkodnánk rosszul, ha életművéből nem tennénk
élővé azt, ami érték. E kötet kiadása ezt kezdi meg; a kritikai és irodalmi
értékelés feladata, hogy e munkát folytassa.”
Ez a kiadás, sajnos, még nem ad alapos áttekintést az elbeszélő munkásságáról. A kötetből hiányzanak az évszámok és így nem tudjuk, hogy
új – eddig kiadatlan – elbeszéléseket kapunk-e kézbe, vagy válogatást a
már megjelent régi Bibó-kötetekből?
A válogató sincsen megnevezve és munkájának elvei sem és így többékevésbé tanácstalanul forgatjuk kezünkben az egyébként szép kiállítású,
Kurucz D. István egy festményével gazdagított, kisalakú könyvet. Mindez
annál is sajnálatosabb, mert egy részletesebben elemző és méltató elővagy utószó, és néhány adat, valamint kiadási évszám beillesztése alkalmat adhatott volna az oly sokáig elnémult író egész elbeszélő munkásságának reprezentatív bemutatására.
Az itt közölt huszonhat novella között néhány még a fiatal Gárdonyi
Géza, az „Én falum” induló írójának érzelmes modorában került papírra,
mint például a címadó „Subások”, vagy a „Holdfény mutatta az utat”.
Néhány elbeszélés azonban már a „Barbárok” Móricz Zsigmondjához
sem lenne méltatlan, erős partikuláris nyelvével és tömör balladai sodrású
előadásával: ezek között említeném a kötet első novelláját, a nagyszerű
„Pogányok”-at vagy „A föld terem tovább” című munkát.
Bibó Lajos – aki egyébként Bibó István nagybátyja – végleges irodalomtörténeti helyét valószínűleg valahol Tömörkény, Gárdonyi és Móricz
között kell majd keresnünk. Munkásságának beható elemzésére és értékelésére – természetesen – csak akkor kerülhet sor, ha Darvas József, a kötet
előszavában kifejtett, szinte ígéretszámba menő állásfoglalása nem marad
pusztán írott malaszt és valóban megindul a hosszú elnémítás után az író
java-munkáinak újrakiadása.

1888

HÁY GYULA
Az igazság szerepe az író életében 593
Kedves Barátaim! 594
Nagyon szerettem volna szemtől szembe találkozni veletek, hallani a
hangotokat, hallatni a hangomat. Már-már úgy látszott, sikerül is; most
sajnos az orvos lefújta. És az én koromban (hetvenedik évemet élem) már
szót kell fogadnom.
Hivatásomról, mesterségemről szeretnék néhány szót szólni, mert úgy
vettem észre, hogy az utóbbi években – vagy évtizedekben? – különféle
téves felfogások keletkeztek az írói foglalkozást illetőleg és egyik-másik
tévedés, amint az gyakran lenni szokott, a csalhatatlanság igényével lép
fel.
Furcsa mesterség az íróé. Egyetlen dolga van: igazat mondani, mindig
csak az igazat mondani – amennyire azt felismerni számára emberileg
lehetséges. Különösen kényes a dologban az, hogy az író tulajdonképpen
mindig önmagának beszél. Az olvasó, a néző csak „lehallgatja” az író
beszélgetését sajátmagával. És a hivatás lényege mégis ebben a „lehallgatásban” rejlik.
Mindenekelőtt azzal kell tisztában lennie mindenkinek, aki az író mesterségét űzi, hogy az igazság, amelyet a maga számára mond ki, de úgy,
hogy minél többen „lehallgassák” – relatív.
És már itt kezdődik az a rendkívüli felelősség, ami ezzel a hivatással
jár. Nemcsak a végeredményeknek kell „lehallgatásra” méltóknak lenniük, sőt ezeknek sok esetben csak másodrendű jelentőség jut. Döntő a folyamat, amely eljuttat bennünket a végeredményhez: az igazság keresése,
az igazság magvának kihámozása a hazug, a téves, a nemigaz, a kétséges,
a látszólag igaz zűrzavaros tömegéből. Mennyire jut el az író ebben a
munkában? Fontos kérdés. De még sokkal fontosabb: mekkora merészséggel, milyen elszántsággal küzd az eredményért, milyen konokul nyomoz az igazság után.
Ezért nem elég az olyan írónál, aki kenyere javát már megette, csak a
létrehozott alkotásokat figyelni. Ha ezer műve van is, az Opus Nr. 1000en kívül még egy Opus Nr. 1001-el is törődnünk kell: az író életével!
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De a „lehallgató” rosszul jár, ha csak a végeredményre fordít figyelmet. Számára ebben az esetben is a folyamat a legérdekesebb.
Ezért koros írónak nemcsak az írott művét szokták idézni, hanem a
megélt művét, az életét is.
Vannak írók, akik mellett márcsak azért sem lehet könnyedén elhaladni, mert ők vetik fel – így vagy amúgy – legélesebben az írói elkötelezettség kérdését. A válaszra, amelyet kapnak vagy maguk adnak, nagyon oda
kell hallgatni.
Ha azt mondjuk; egy életen át fürkészte az igazságot, tudnunk kell,
hogy nem akármilyen igazság felfedezéséről van itt szó. Az ember és ember egymáshoz való kapcsolatáról szóló igazságról és egyben – mert ez
vele jár – az emberi társadalom lehető legkielégítőbb újjáépítéséről, új
összetartozási érzés, új összetartozási rendszer létrejöttéről.
Elkötelezettség. Igen ám, de kivel szemben való elkötelezettség? Erre a
kérdésre lehet olyan ügyes választ is adni, hogy az íróra nehezedő erkölcsi súly pehelykönnyűvé válik tőle. Akinek az a fő, hogy könnyűvé tegye
az elkötelezettség nehezen viselhető súlyát, annak biztos fogások állnak a
rendelkezésére. Például az, hogy nem az emberiségnek kötelezi el magát,
hanem, mondjuk, egy politikai pártnak.
Évszázadunk húszas éveitől kezdve messzemenő, sokszor igen jelentős
irodalmi kísérletek folynak, amelyeknek az a célja, hogy az író munkáját
erősen leegyszerűsítsék. Mégpedig olyan módon, hogy az igazság kutatását az író nem egészében vállalja magára, hanem az eredményt, amelyet
majd hirdetni fog, készen íratja elő magának valamelyik politikai, ideológiai irányzattól. Az író, aki csak a párttal szemben vállal kötelezettséget
(pontosabban a párt mindenkori hivatalos irányával), a ráváró munkának
csak második felét vállalja. A készen kapott igazságokat (vagy igazságnak számító tévedéseket, amiért azonban az írót, ha egyébként párthű,
nem terheli felelősség) lehetőleg hatásosan, formásán propagálja, oktatóan hirdeti.
Csak mellesleg: ez a megfelezett művészet mind ez ideig elég életerősnek mutatkozik. Csak most éljük azokat a napokat, amikor az ilyen
alkotások elégtelensége kezd kiderülni. Például: az utóbbi százegynéhány
év történelmileg is leghatóképesebb jelszava kétségtelenül az, amely a
világ proletárjait egyesülésre hívja fel. Ennek a propagálása gyakran látszik teljesértékű írói teljesítménynek. De akkor is megmarad-e az alkotás
igazságereje, ha az „igazság- anyagot” preparáló párt kívánságára elnyomót kell magasztalnia elnyomottak terhére, vagy az egyik imperializmust
a másik számlájára?
1890

Az olyan író, aki számára az élet és az igazságkeresés egy és ugyanazt
jelenti, nem nyugodhat bele az elkötelezettségének ilyesféle kettéosztásába. Az irodalom mindenkor csakis a maga útjain járva, igaz: a maga tévedései árán, de a maga fényével bevilágított ösvényeken juthat el az igazsághoz, amelynek hirdetésére kötelezte magát.
Könnyen megtörténhetik, hogy ilymódon mi írók összeütközésbe kerülünk olyan emberekkel, akik tegnap még barátaink voltak, vagy annak
látszottak. Ez bizony nem könnyíti az életünket. De hasznosabbá teszi.
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HANÁK TIBOR
Veszélyes könyv? 595
Georg Lukács: Frühschriften II. Geschichte und Klassenbewusstsein.
(Georg Lukács Werke, Bd. 2.) Neuwied, Berlin 1968. 733 lap.
Nemcsak Lukács György, de a marxizmus fejlődésének is egyik legmozgalmasabb és meghatározó jelentőségű szakasza az orosz forradalom után
következő évtized. Ebből az időből származnak a Lukács György művei
második köteteként most megjelent írások. Legjelentősebb közöttük a
címadó „Geschichte und Klassenbewusstsein”, melynek ez a második
kiadása. Az első 45 évvel ezelőtt, 1923-ban jelent meg Berlinben. A jelen
kötet azonban nemcsak ezt a tanulmánygyűjteményt tartalmazza, mint a
cím alapján gondolni lehetne, hanem Lukács több más korai marxista
írását is, mint az 1919-ben magyarul publikált „Taktika és ethika” német
változatát, bécsi emigrációjának terjedelmesebb politikai cikkeit, néhány
recenziót, Lenin-füzetét és végül a „Blum-tézisek” névvel jelölt programtervezetet, mely 1956-ban politikai gyúelegynek bizonyult.
Lukács György a harmincas években fogalmazta meg először az
„egyenlőtlen fejlődés” elméletét, mely szerint a gazdasági és politikai
változások nem feltétlenül és nem mechanikusan vezetnek az ideológiai
átalakulásokhoz. „A lehetőség valósággá válása sohasem a szociális mozzanatok automatikus következménye, hanem – változásuk alapján – az
ember tudatos cselekvésének következménye” – írja az „Internationale
Literatur” 1940-es évfolyamában. Lukács ezt a társadalmi folyamatokra
vonatkoztatja, de megállapítása alkalmas arra is, hogy saját fejlődésének
magyarázatát lássuk benne. Bekapcsolódása a politikai életbe ui. nem
vonta automatikusan maga után ideológiai átformálódását. 1918 végén,
mikor belépett a kommunista pártba, még nem volt kommunista, vagyis
politikai cselekedetét nem lehet elméleti fejlődése logikus következményének tekinteni és a húszas évek elején publikált írásai is arra vallanak,
hogy Lenint ekkor csak a politikában követte, de az ideológiában nem. Ez
természetesen nem egyedül saját akaratán és szuverén szellemén múlott,
hanem objektív körülményeken is, azon, hogy a kommunista párt ebben
az időben még a szociális és politikai elégedetlenség gyűjtőmedencéje
volt, melyben többféle filozófiai, irodalmi, művészeti irány képviselői
találkozhattak. Épp ez az „egyenlőtlen fejlődés”, a politika és az ideológia
595

Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 5. számában.

1892

kettős pályájának lehetősége, a dogmatizmus kialakulása előtti kísérletező
szellem ad máig friss levegőt Lukács György korai marxista írásainak.
De vajon így van-e? Rejlik-e bennük napjainkig ható energia? Más
szóval: Mit mondanak nekünk ezek a tanulmányok és cikkek első megjelenésük után 40–50 évvel?
Mielőtt a kérdésekre válaszolunk, ajánlatos előrebocsátani egy fontos
különböztetést, a társadalmi hatóképesség és az igazság ill. igazolhatóság
szétválasztásának szükségességét. A következőkben a hatás oldaláról közelítjük meg Lukács György új kötetét, de tételeinek igazolhatóságáról
nem sokat mondunk. Ezzel részben megfelelünk a szerző intencióinak is,
ki más alapról, más meggondolásokból, de szintén kiemeli előszavában,
hogy „az, amit ma elméletileg hamisnak tartok, gyakran a hatás leghatékonyabb és legbefolyásosabb mozzanatához tartozik.” (29.)
Elsősorban a Marx írásaitól eligazodást váró vagy azokon túllendült
„új baloldal” ideológiai formálódásához járulhatnak hozzá Lukács
György húszas években publikált tanulmányai. Akkor is, most is az ultrabaloldali szellem tört elő az intellektuel rétegekből: a társadalmi állapotokat lázas kritikával kell támadni; csak a tűz segít; forradalomban kell elégnie a bűnös világnak! Lukács apokaliptikus izgatottsággal írta le a kapitalizmus szörnyű uralmát, – hasonlóképp mint a mai szociálfilozófusok a
fogyasztói társadalom állítólag elviselhetetlen gépezetét. A „Történelem
és osztálytudat” az akkori baloldalnak olyan ideológiát adott, melynek
kritikai központja az elidegenedés fogalma volt. A hegeli rendszer metafizikai konstrukcióját Lukács átlényegítette történelmivé, a szellem önelidegenedési folyamatát a társadalomra alkalmazta, mondván: az embertől
elidegenedik a világ, a közösség, a saját munkája és elidegenedik önmaga
is, ha kapitalista viszonyok között él. A hontalanságot és szétszakítottságot oly intenzív könyörtelenséggel írta le, mintha művét Heidegger és az
egzisztencialisták katasztrófafilozófiája bevezetőjének akarta volna szánni. Persze, Lukácsnál a polgári világ nem az egyetlen világ és végleges
adottság, hanem csak a pokol tornáca, honnét a forradalom a fénylő csillagokhoz vezet.
A baloldali társadalombírálat egyik nagy optikai hibája a húszas évek
elején is az volt, hogy a reális lehetőségeken túlnéző elvi szemlélet következtében néhány gondolkodó egzaltált képzelődése eredményének látszott. Természetesen nem az volt, akkor sem az volt csupán, csak épp a
proletáriátus nem érezte magáénak a forradalmi mozgósítás hangját. A
baloldal kritikái mindenkor az embertelen társadalmi állapotok ellen irányulnak, de maga a társadalom nem akarja tudomásul venni, hogy helyze1893

te embertelen; a széles rétegek felszabadítását próbálják kivívni, de a széles rétegek nem akarnak vívni, nyugalmat akarnak, nem forradalmat. A
baloldal társadalomkritikáját nem ellenfelei teszik hatástalanná, hanem
azok az (elnyomottnak minősített) tömegek, melyek nevében és érdekében a baloldali értelmiség a küzdelmet folytatja. Ilyen körülmények között természetesen az egyik legfőbb feladat a valódi társadalmi helyzetre
való ráébresztés, vagyis a felvilágosítás, a tudatosítás. Ezért összpontosította figyelmét Lukács az emberi dimenzióra, ebben jelölte meg – ismét a
későbbi egzisztencializmushoz hasonlóan – a filozófia legsajátosabb területét, ezért tulajdonított forradalmi erőt a tudatos cselekvésnek és utasította el azt a fatalista magatartást, mely a társadalom átalakulását merőben a
Marx által felvetett gazdasági törvényszerűségek mechanikus érvényesülésétől várta. Mindaddig – állapítja meg a „Geschichte und
Klassenbewusstsein”-ben – míg a proletáriátus nem tudatos, „a válság
állandó marad, visszatér a kiindulóponthoz, megismétli a helyzetet, míg
végül végtelen szenvedés után a történelem szemléletes oktatásának szörnyű kerülőútjain lezárja a proletáriátus tudatfolyamatát és ezzel a történelmi vezetést a kezébe adja”. (251.) Több mint 40 év múlva az „új baloldal” hasonló feladat előtt tudja magát. Herbert Marcuse „Az utópia végé”ben ezt írja: „Az előtt a probléma előtt állunk, hogy az átalakítás szükséglete épp azoknál nincs meg, akik klasszikusan hivatottak lennének az átalakításra.” (Das Ende der Utopie, Berlin 1967. 61. lap.) A régi és új
apóriák közös természetében, a zsákutcák hasonlóságában rejlik a „Történelem és osztálytudat” egyik nagy esélye arra, hogy az új baloldali értelmiség saját ótestamentumát lássa benne.
A felajzott kritikai készségen és a bajok társadalmi tudatosításának
problémáján kívül a „messianista utópizmus” is összeköti Lukács korai
marxista műveit a mai lázadók gondolkodásával. A tét: minden. Nem
csipp-csupp javításról, foltozgatásról van szó, hanem egy új világ létrehozásáról. A polgárság legfeljebb csak reformokat akar, fizetésemelést, jobb
szociális viszonyokat, de ezzel csak a csapágyakat olajozza, a fennálló
rendszer zavartalan működését segíti elő. Ezzel szemben – mint Lukács
írja – a proletáriátus harca „az emberiség felszabadításának, az emberi
történelem valódi megkezdésének eszköze. Minden kompromisszum a
harcnak épp ezt az oldalát homályosítja el ...” (48). A fő ellenfél tehát a
megalkuvás, az opportunizmus. Lukács – eszkatológikus szemléletének,
forradalmi moralitásának megfelelően – elvetette a „bűnös világ” fegyvereit és szervezeteit, halálraítélté a politikai pártokat, elutasította az alkotmányosságot, a legalitást és ezért szembeszállt saját pártvezetőségével is,
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mely a parlamentarizmus kérdésében pozitív álláspontot foglalt el. A
„Geschichte und Klassenbewusstsein” elszakadt a valóságtól, de a fennálló társadalmi viszonyokkal szemben tisztább, világosabb alternatívát dolgozott ki, mint a taktikázó, a kapitalista rendszert több vonatkozásban
lemásoló és vele versenyre kelő hivatalos marxizmus-leninizmus. Ez is
érthetővé teszi, hogy a jelenlegi ifjúsági radikalizmus ideológiájában Mao
Ce-tung felfogása hamarabb léphet frigyre (a korai) Lukács egyes nézeteivel, mint a mai szovjet politikai filozófiával. Lukács művének ultrabaloldali elszántsága szemet szúrt kommunista körökben. Közvetlen politikai
és taktikai szempontokon kívül a mélyebben ülő elméleti dúcokra nézve
is zavartkeltőnek, veszélyesnek minősítették. Kétségtelen, hogy a
„Geschichte und Klassenbewusstsein” „kijavította” Marxot, időszerűségét
csak Hegel dialektikájának továbbfejlesztésével tudta megmutatni, viszont ezzel átültette a hegeli filozófiát a 20. századba, hozzájárult a Hegel-reneszánsz megindulásához és balodali kiszélesítéséhez. A dialektika
társadalomfilozófiai használhatóságának demonstrálása a marxista mozgalom számára azzal a veszéllyel járt, hogy a módszer háttérbe szorítja a
tartalmat. A párt világnézetet, tételes megoldást akart hirdetni minden
kérdésben, Lukács pedig eloldotta a marxizmust a tartalmi kijelentésektől.
Tudta jól, hogy a tudomány könnyűszerrel túlhaladhat a mesterek tanításain, s ezért az ortodoxiát csak a módszerhez kötötte (171). Részben ezzel
függ össze az is, hogy a természet világát kiejtette érdeklődési köréből, a
dialektika érvényesülését az emberi dimenziókra, a társadalomra és a történelemre vonatkoztatta. A francia egzisztencialisták és marxisták között
lezajlott 1961-es párizsi vitán, melyen Sartre, Garaudy, Hyppolite, Vigier
és a természettudós Orcel vett részt, épp ez a felfogás volt a vízválasztó.
Sartre a korai Lukácshoz hasonlóan a „természet” fogalmát történelmi
kategóriának fogta fel és a dialektika érvényét az emberi szférára korlátozta. Ebből is látható, hogy a „Történelem és osztálytudat” napjaink ifjúsági és politikai mozgalmainak ideológiai megtermékenyítésén túl összeköti korunk néhány fontos filozófiai irányát, a marxizmust és egzisztencializmust, a hegeli dialektikát és a materialista történelemszemléletet.
Szinte fölösleges külön kiemelni, hogy ilyen széles hatású, korformáló
műre a kommunista pártok nem tartottak és nem tartanak igényt. Révai
József annak idején elismerte a „Geschichte und Klassenbewusstsein”
eredetiségét, sőt „a filozófiatörténet első történelmi-materialista kísérletének” nevezte recenziójában, de elítélte idealista tendenciáit, a dialektika
egyoldalú felfogását és Hegel jelentőségének túlhangsúlyozását. Rudas
László viszont egyszerű formulákba foglalta véleményét, hadd lássa az
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egyszerű munkás is, milyen rossz könyvről van szó, milyen ellenséges
nézetekkel fertőzik a kommunista mozgalmat! Az „Arbeiter-Literatur"ban közzétett bírálatában Lukács „elképesztő” és „primitív hibáiról” beszél, melyek szerinte azért váltak lehetővé, mert Marxhoz és Engelshez
„polgári-filozófiai szemüveggel közelített” és „ezért cserélte össze a világ
legegyszerűbb dolgait”. (Arbeiter-Literatur, 1924/9. 669. lap.) A szaporodó kritikák hatására és a Szovjetunióban vállalt szerepköréből adódó
következményként (1934-ben) Lukács is elítélte művét. Sok tekintetben
ma is fél hatásától: „...kötelességemnek tartom a több mint 40 év után
történő újrakiadáskor, hogy mindenekelőtt a könyvnek ezekkel a negatív
tendenciáival kapcsolatban emeljem fel szavam és olvasóit óvjam a téves
döntésektől, melyek annak idején talán nehezen voltak elkerülhetők, de
ma már régen nem azok.” (29.)
Úgy látszik azonban, hogy elsősorban a kommunista országokra nézve
tekinti veszélyesnek művét, s talán – nem is jogtalanul – azt tartja, hogy
Nyugaton lehet némi forradalmasító szerepe. Erre nemcsak abból lehet
következtetni, hogy korai marxista írásait nem kommunista országban,
hanem Nyugat-Németországban adta ki, de abból is, hogy burkolt formában az általa különben túlhaladottnak nevezett szindikalista ideológia követését ajánlja a Német Szövetségi Köztársaság szociáldemokrata pártjának. A bécsi „Neues Forum”-nak adott interjúban elismerte, hogy a politikai pártok elveszítették vonzóerejüket. Ezért szerinte a szakszervezeteknek megnövekedhet a szerepük és legalábbis propagandisztikusan meg
kellene tenni az első lépéseket a valódi szocialista demokrácia felé, amin
kifejezetten a „munkástanácsok demokráciáját” értette (Neues Fórum,
1969 május. 360. lap). Ennek alapján talán nem túlzás azt állítani, hogy
ha a közeljövőben vagy később sor kerülne a német szociáldemokrata
párt baloldali radikalizálódására, baloldali szellemű reformjára, Lukács
műve – épp a Marxon egyszerre innen és túl levő kettős természete következtében – ebben a vonatkozásban is időszerűvé válhat.
Külön méltatást érdemelnének a könyv 1967 márciusában kelt bevezető fejtegetései. Évek óta ez a legjelentősebb Lukács-előszó. Elvi és életrajzi tekintetben egyaránt lényeges és többféle értelmezésnek utat nyitó
kérdéseket érint. Nyíltan és határozottan. Szót ejt a kommunista pártba
való belépéséről, az ezt megelőző „rövid átmenetről: az utolsó ingadozásról”, a párton belüli frakcióharcokról, politikai alulmaradásairól, taktikai
önbírálatairól, melyeket a pártmunka folytatása érdekében váltott „belépőjegynek” nevez. A Blum-tézisek megvitatása után (1929) gyakorolt
önkritikájáról azt mondja, hogy nem gondolta egészen komolyan, ami
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szerinte abból is látható, hogy a Blum-tézisek alapbeállítottsága lett további működésének vezérfonala. Érdekes módon ezt azzal próbálja igazolni, hogy Révai József 1950-es támadását idézi, melyben Lukács szemére veti, hogy irodalom-elméleti nézetei a húszas évek végéről származó politikai felfogásával függnek össze. Szerinte a Blum-tézisekben helyes nézetet képviselt, az akkori helyzetben a polgári demokrácia megvalósítására, nem pedig a tanácsköztársaság újrakivívására kellett volna törekedni. Annak ellenére, hogy a „Geschichte und Klassenbewusstsein”
számos nézetének követésétől óvja az olvasót, lényegében hasonlóképp
ítéli meg a könyvével kapcsolatos önkritikáját is: „taktikai szükségszerűség” volt, „belépőjegy a további partizánharchoz” (40.). S bár sok vonatkozásban fenntartja a kritika jogosságát, a könyv egyik fontos tételét az
előszóban megismétli, mintegy a marxizmus jövendő ideológusainak figyelmébe ajánlja. Ez a tétel pedig nem más, mint amelyikben kijelenti,
hogy a tiszta marxizmus nem Marx egyes nézeteinek kritikátlan elfogadása, hanem módszer, vagyis a marxizmus szerinte nem tételgyűjtemény,
tanítás és végleges megoldás, hanem csak út, melyen tartalmi megállapításokhoz, tételekhez, elmélethez lehet jutni. Jelenlegi meggyőződése,
hogy ez a nézete „nemcsak objektíve helyes, hanem ma, a marxizmus
reneszánszának előestéjén jókora jelentőségre tehet szert.” (28.)
Művei most megjelent második kötetének tanulmányait Lukács
György a „marxista tanulóévek” írásainak nevezi. Az elmondottakkal
talán sikerült érzékeltetni, hogy mégsem csupán történelmi és életrajzi
érdekességük van. Legalábbis a marxizmus nyugateurópai követői könynyen felfedezhetik, hogy nem a szovjet ideológiát kellene továbbfejleszteni, hanem azokat a gondolatokat, melyeket Lukács György és társai (E.
Bloch, K. Korsch) fél évszázaddal ezelőtt vetettek fel.
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ZSIGMOND ENDRE
Magyarul és angolul 596
Mécs László: Vadócba rózsát oltok – / Graft Roses on Eglantines, Weller
Publishing Co. Toronto, 1968, 263 l. + 7 fénykép
Figyelemre méltó, és bizonyára nem kevés munkával összeállított, kétnyelvű angol-magyar verseskötet jelent meg a közelmúltban Kanadában.
A kiadványt joggal mondhatnok példaadónak is: milyen kívánatos is lenne, ha költészetünk java termése – klasszikusok és mai költők egyaránt –
ilyen gazdag, kétnyelvű kiadásban kerülhetne a külföldi olvasó elé! Már a
sarkalló példa kedvéért is érdemes kissé részletesebben ismertetni a kötet
összeállítását, illetve tartalmat.
A torontói Vörösváry-Weller könyvkiadó adta ki az Amerikai Magyar
Szépmíves Czéh támogatásával, több mint kétszázötven nagyalakú lapon,
több fényképpel illusztrált vaskos kötetben Mécs László hatvanhét versét
és azoknak angol fordítását. A kiadás értékét jelentősen növeli Paul Valéry Mécs verseinek 1944-es francia fordításához írt előszavának újraközlése. Mint Vas István a „Kortárs”-ban megállapította: „Valljuk be: sem azelőtt, sem azóta nem ért magyar költőt ilyen kitüntetés.” Szinte csak zárójelben teszem hozzá, sajnálatos, hogy a kötet csak angol és magyar fordításban közli a francia költő szövegét. Ezek a változatok – érzésem szerint
– nem feltétlenül adják vissza hibátlan hűséggel a mindig teljes szabatosságra törő Valéry mondanivalóját.
A francia költő elemző és lelkes méltatásán kívül, még két másik előszót is találunk a kötetben; az egyiket a fordító: Watson Kirkconnel írta, a
másik egy névvel nem jelzett életrajzi vázlat. A gazdag – néha szinte hivalkodóan gazdag – kiállítású kötet végén rövid, gondosan összeállított
könyvészeti jegyzetet találunk, Mécs külföldi nyelveken megjelent munkáiról, valamint hét, dokumentum-értékű fényképet.
A kötet a magyar versekkel párhuzamosan közli az angol fordításokat,
amelyeket Kirkconnel, kanadai egyetemi tanár és Raymond Conard, katolikus lelkész készített. A kiadvány mindezzel megteremti a költő külföldi
megismertetésének minden tárgyi feltételét: ezért tartom példaadónak.
Talán nem hiú remény, hogy a kiadó és a Szépmíves Czéh a jövőben más
magyar költőket is ilyen gazdag, kétnyelvű kiadványokban mutat majd be
az angolul olvasó közönségnek.
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A versek angol fordításáról – sajnos – nem írhatok feltétlen lelkesedéssel. Kirkconnel professzor előszavának végén jelzi, hogy csak szószerinti,
sorról-sorra való fordításra törekedett nem törődve azzal sem, hogy a rímek és a ritmus zenei formái elvesznek. Szándéka, sajnos, nagyon is sikeres volt; az angol változatok alig többek, mint prózai – nagyon is prózai –
iskolás fordítások. Mindezt még tetézi az is, hogy a szövegben számos
félreértés és elemi félrefordítás is van, amit – gondolom – a magyar
nyers-fordítók számlájára kell írnunk. Kirkconnel fordítótársa, Conard
atya áldozatos munkája sem volt eredményesebb.
Mécs László költészetének megítélése, nem lehet feladatom egy rövid
ismertetésben. Vas István, a „Kortárs” júliusi számában „Mogorva jegyzetek” című hosszabb tanulmányában, érdekes gondolatokat fűz a Kanadában megjelent kötethez. Az önmagában is igen értékes tanulmányt már
azért is örömmel üdvözöljük, mert – sajnos – ritka esemény, ha egy magyarországi irodalmi szemle részletesen méltat külföldön megjelent magyar kötetet. Vas kiemeli:
„Ízetlen dolog volna, sőt ízléstelen, ezt az alkalmat felhasználni arra,
hogy felújítsuk a Nyugat egymásra következő nemzedékeinek véleményét
– pontosabban: ítéletét – Mécs költészetéről. Azóta sok minden történt.
Mécs László már nem a legünnepeltebb költője Magyarországnak, mint
akkoriban. Ez a könyv is utal rá, de a mi lexikonunkból is meggyőződhettem róla, hogy 1953-ban koholt vádak alapján elítélték és csak 1956-ban
rehabilitálták. Az üldöztetés, az elszenvedett igazságtalanság, ahogy az
még a Mécs Lászlóénál enyhébb esetekben is lenni szokott, óhatatlanul
tiszteletet parancsol és ez a zavart respektus a jogos és természetes kritika
lehetőségeit is megnehezíti. De néhány egyéb változás is alkalmas arra,
hogy ítéleteink viszonylagosságára ébresszen. És ha sor kerül a felidézésére – már amennyi belőle feltétlenül szükséges –, a helyénvaló kísérője
nem a megátalkodott ismétlés, hanem inkább a felülvizsgálat – a mai irodalmi jogszolgáltatás szempontjait is figyelembe véve.”
Aki, mint én, inkább hajlik Illyés Gyula és Babits Mihály, Mécs Lászlóról alkotott véleményének –, semmint a jelen kiadás lelkendező értékelésének elfogadására – semmit sem tehet hozzá Vas István emberséges és
bölcs szavaihoz.
Az előszóból örömmel látjuk, hogy a hetvennégy éves költő, a negyedszázados üldöztetés és elnémítás éveiben sem tette le tollát. Hét kötetnyi
verset vetett papírra, jelenleg pedig részletes önéletrajzán dolgozik pannonhalmi magányában.
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Amennyiben a Kanadában megjelent kötet elősegíti Mécs emberi és
irodalmi rehabilitálását, eddig kiadatlan műveinek közrebocsátását, kétszeresen is fontos feladatot teljesített.
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BECZNER TAMÁS
Félelem nélkül 597
Major Nándor: Esti órák, Fórum Könyvkiadó, Újvidék 1968.
A szellemi magatartás, amelyet Major Nándor képvisel és a szellemi élvezet, amelyet nyújt, sajnálatos módon elég ritka a mai Magyarországon.
Nagyon felületesen jellemezném ezt a szellemi magatartást, ha azt mondanám róla, hogy nem dogmatikus. A gondolkodásba ugyanis eleve beleértendő, hogy nem dogmatikus. A dogmatikus szövegmagyarázás ugyanis
éppen a gondolkodásról mond le. Gondolkodásnak, csak az ismeretből a –
még – ismeretlen felé haladó szellemi előrelépést nevezhetjük, márpedig
a dogmatikusok kizárólag a már ismerttel, a végleges, megmásíthatatlan
tételekkel zárják el a bizonytalan ismeretlen felé vezető utat. Ezért az a
gondolkodási tevékenység, amelyet legtöbb irodalomelméleti, közgazdasági, filozófiai teoretikusunk immár hosszú ideje kifejt, nem több, mint
amikor egy matematikusnak megadják a végeredményt s e végeredményhez megfelelő levezetést és igazolást kell találnia. Kínkeserves, unalmas
munka, nem véletlen, hogy a szellemesség kihalt, a tanulmányok nyelve
megszürkült, s a szellemi élvezetet a káröröm pótolja, amikoris egy-egy
vitapartner tettenéri ellenfelét, hogy az ideológiai hibát követett el.
Így tulajdonképpen elég volna Major Nándort azzal jellemezni, hogy
gondolkodik, ha ő maga nem adná kezünkbe szellemi magatartásának
jelzőjét egy váratlan, vallomásszerű önjellemzéssel. A kötet legnagyobblélegzetű tanulmányában az Eliot-i költészet analízise alapján felvázolja
az egyre tárgyiatlanabbá és személytelenebbé váló költészet útját; előre –
mondhatnánk azonban úgy is, hogy: vissza – a jövőbeli valósághoz, ahol
a művészeti valóságlátás nem különül el többé a tudományos valóságlátástól, a mű nem idegenedik el alkotójától s minden mű – a befogadók
teljes azonosulásán keresztül – közös művé válik. Befejezésül egy idézetet közöl Major, láthatóan már nem az anyaghoz, hanem a tanulmányíró
szellemi magatartásához dokumentumként. Érdemes ebből az idézetből
néhány mondatot – egyébként Charles Péguytől származik lejegyezni:
„Nem az a nagy filozófia, amelyet nem lehet elvitatni. A nagy filozófia
az, amelyik valahol győzelmet arat. A nagy filozófia nem megróhatatlan
filozófia. A félelem nélküli filozófia az. A nagy filozófia nem diktátum.
Nem az a legnagyobb filozófia, amelynek nincsenek hibái, nem az az iga597
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zán nagy filozófia, amely ellen semmit sem lehet felsorakoztatni. Az a
nagy filozófia, amely nyugtalanságot okoz ...” A jelző, amely ebben az
idézetben megragad bennünket, a „félelem nélküli” kifejezés. A félelem
nélküli filozófia az igazi nagy filozófia – ismétli el Major, és nem kell
sokat gondolkodnunk, hogy megértsük: mit jelent mindnyájunknak a félelem nélküli gondolkodás lehetősége, reménye és szükségessége. S a félelem nélkülit ne is elsősorban elsődleges, röghöztapadt értelmében gondoljuk végig, vagyis a félelmet ne a gyakorlati megtorlástól való félelemként
értsük, hanem a szellemi bizonytalanságtól, a kiszámíthatatlan kimenetelű
kalandtól való félelemre gondoljunk, s a tévedéstől való félelemre, amely
megbénítja azokat, akik a gondolatoktól a világ azonnali és végleges
megmagyarázását, elrendezését, megváltoztatását és megváltását remélik.
S akik – mivel tudják milyen nagy a tét – félnek magukra venni a gondolkodással járó felelősséget.
Mivel ez a félelem-nélküliség nem gyakorlati vonatkozású, a problémák, amelyeket Major tárgyal, szintén kevés gyakorlati vagyis irodalompolitikai vonatkozást érintenek. Mint említettem, Majorra nem az jellemző elsősorban, hogy mint valamilyen eszméhez elszegődött hívő elszántan
hadakozik a másik tábor elméletei ellen. Az irodalmi problémák felvázolása közben egyaránt hivatkozik Lukácsra, Blochra, Camusre, Roger
Cailloisra és ugyanúgy cáfolja bizonyos nézeteiket. Major, végiggondolva
az eddigi irodalomelméleteket, valami sajátosat akar kialakítani. Ne féljünk a nagy szavaktól. Major filozófus. Nincs szó arról, hogy így vagy
úgy másképp gondol valamit, mint a marxisták, hanem mindent alapvetően újragondol. Major majorista. Ehhez természetesen legalább olyan szellemi légkör volt szükséges, mint amilyenben, a szólás és gondolatszabadságot illetően, a jugoszláviai magyar írók élnek. Major úgy beszél, vita és
izgalom nélkül, bizonyos valaha nagyon fontosnak látszott alapigazságokról – a valóság tükrözéséről például, e szent és érinthetetlen dogmáról –,
ahogyan az a tudomány és irodalomelmélet vitáiban jelentőségét veszítette. A zsdánovi irodalomelmélet legtöbb, legfontosabb elméleti tételét
ugyanígy egyáltalán nem is kell ma már vitatni. Nem vitázunk többé róluk, anélkül, hogy nyíltan és véglegesen megsemmisült volna ez az elmélet. Bizonyos irodalomelméleti tételekre egyszer csak másképp kérdeznek
rá. Vagy egészen mást kérdeznek helyettük. Major azok közé tartozik,
akik tudják, hogyan kell újat kérdezni. S mivel ez az újat-kérdezés valahogy dimenziójában is eltér az egykori problémák feszegetésétől, Major
nem szolgáltat többé módot arra, hogy problémáinak szellemi színvonalát
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– eszmei ellenzékiségnek tüntetve fel azokat – lerántsák a napi irodalompolitikai viták színvonalára.
El tudom például képzelni a tanácstalanságot, mit kezd egy megrögzött
szempontkereső Major olyan írásaival, amelyekben az esszéista mondjuk
a bódulatról, vagy az emberi kézről elmélkedik.
Major minden igyekezete arra irányul, hogy kitűzött tárgyait komplex
módon közelítse meg. Tulajdonképpen sohasem ír kizárólag a címben
megadott témáról. Utalásaival, a földön cammogó gondolatmenetekhez
szokott értelmünknek szinte már csapongásnak tetsző váratlan asszociációival széles távlatokat fog be. Esztétikája is jóval túlmegy a mai esztétikák határán. Olvasása nem könnyű, noha rendkívüli szellemi élvezetet
nyújt. Az érdektelen színvonaltalanság korszaka óhatatlanul elmosta a
köztudatban a gondolatok írásban való rögzítésének azt a módját, amely
nemcsak igaz, hanem szép, jobbanmondva látványos is. Az ismeretlen
igazságok játékos meghódítása, a szellemi torna, az érvek tűzijátéka:
mindez felesleges, amikor egy mindenki által köztudott, kényszerű lecke
felmondásáról van szó. De szükségszerű, amikor a valóság összefüggéseit
valaki új felfogás szerint csoportosítja. Amikor Major a korszerű irodalom- és művészetelméletek között válogatva, vitázva, új felfedezéseket
téve előadja gondolatait, az olvasó tudatában van annak, hogy a szerző
esetleg téved, vagy hibás útra vezeti. Ez a lehetőség mindenkitől a kényszerű együttgondolkodást követeli meg, az ellenőrzést, az ellentmondást.
Ez a reagálás azonban alapvetően más, mint amikor szellemünket uniformizálni akaró, félkész frázisokból összeállított kötelező elemzéseket olvasunk és azokkal nem érthetünk egyet. A vita ugyanis csak akkor élvezet,
ha nem reménytelen.
A művészet közérthetőségéről szóló írásában Major például kifejti,
hogy a műalkotás művészi lényegét tudományosan nem lehet megragadni.
Hiszen egy műalkotás éppen azt fejezi ki, amit a köznapi érintkezés vagy
a tudomány fogalmaival nem lehetett megfogalmazni. Idézi ezután az
elterjedt elképzelést, hogy a mű lényegének felfogásához koncentrikus
körökön át vezet az út. A külső kör a legközönségesebb meseréteg volna,
az elbeszélés puszta történetének tartalma, a miről szól-ra való válasz. A
második körön az küzdi át magát, aki a történetből példázatot képes kiolvasni s messzebb ható vonatkozásokat felismerni. Ezek a messzibb vonatkozások a legbelső kör, a mű leglényege. Rendkívül érdekes, ahogyan
Major a közérthetőség és a tömegkultúra fejlődésének útját leírja:
„A műalkotás külső körei, a történet vonatkozásai könnyebben felfoghatók, mint az, amit a belső körök rejtenek. A tömegolvasó ezért a külső
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körökben foglaltakat, leszakítva a műalkotás testéről is, könnyen összefoglalhatja. A cselekményt bárki megismételheti. Ezért, amikor megjelent
az irodalmat is piaci áruként termelő kiadó, döntő fordulat következett be.
A kiadó, hogy nagyobb példányszámot érjen el, hamar felismerte: olyan
műveket kell kiadnia, amelyekben a külső körök a legtöbb ember szájaíze
szerint készültek. A belső köröket bátran el is hagyhatják.
A művészek hamar belátták, hogy képtelenek versenyre kelni a szórakoztató iparral. Innen már csak egy lépés vezetett a műalkotások külső
köreinek elvetéséhez: a művészek azt gondolták; mivel a művészet igazi
közönsége ezentúl úgyis csak a belső köröknek kevésszámú felfogója,
érdemes kísérletet tenni, hogy a külső körök elhagyásával sikerül-e még
töményebbé tenni a belső köröket. A kísérlet megszületett, majd elburjánzott, a regényben jelentéktelenné zsugorodott a cselekmény, s arra se lehetett többé válaszolni, miről szól egy vers, mit ábrázol egy festmény. így
született meg az elitművészet.”
Az elmélet látszólag nagyon logikus és szellemes is. Lehetséges, hogy
egy lélektani fejlődési folyamatnak nagyon lényeges vonását ragadja meg.
Ám lehetetlen, hogy az úgynevezett érthetetlen és modern művészet csupán egy dacos, lélektani ellenállásból született volna. Amikor a kubisták a
naturalista ízlésű olvasónak érthetetlen mértani alakzataikat festették, legkevésbé sem mondtak le tudatosan illetve elszántan az ábrázolásról, hanem éppenhogy nagyon is közérthetőnek, sőt egyedül reálisnak ezt a megjelenést hitték. A kubistának ugyanolyan elsődlegesen is ábrázoló jellegű
a mértani kubusokban megjelenített világ, mint Munkácsy számára a Rőzseszedő asszony.
Major Nándor nevét azok között kell számontartanunk, akik a gondolatszegény magyar irodalom kiemelkedő ígéretei közé tartoznak. Esszégyűjteménye a jugoszláviai magyar irodalomban nem volt váratlan meglepetés, mert 1965-ben megjelent Dél című kisregénye alapján az erősen
gondolati igényű írókhoz sorolták. Talán hazai befogadása sem késik sokáig.
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BARÁNSZKY-JOB LÁSZLÓ
„A szárnyas idő” 598
1948-ban a tanárok a következő módon osztották fel Apolló múzsáinak
birodalmát: művészetekre, melyek időbeliek, s művészetekre, melyek
nincsenek időhöz kötve. Zene, tánc, színház: ezek időbeli művészetek; a
képzőművészet térbeli művészet. Manapság ez a felosztás avultnak hat,
mert hiszen vannak szobrok, melyek zeneeszközök is, és jelentésük csak
akkor lesz teljes, ha az emberi alak megjelenik előttük és szólásra bírja
őket. Az Optical Art is az időelem bevonására építi optikai játékait: a néző, és a néző szeme mozgásának idejére. Az Op Art stílusában festett képek, mint például a magyar tárlatlátogató által is ismert Vasarely képei, a
néző mozgása közben bontják ki festői mondanivalójukat. Talán, ha végletes formában is, de Tinguely önpusztító szobrai fejezik ki a képzőművészetek új időérzékét: a szobor, mint egy dráma, lejátssza saját pusztulását,
és közben újabb és újabb nézetekben jelenik meg a mechanikai sztriptíz
alatt. És mindezek a művek elég egyszerűnek tűnnek fel a szobor-filmkombinációk vagy a festmény-vibrálóneonfény domborművek mellett. Az
idő, mint elem, feltartóztathatatlanul bevonult a képzőművészeti alkotásokba. A szobrok forognak, a képek visszanéznek a látogatóra, a modern
művészetnek jó része a szemlélő jelenlétére épül.
A középkori és a reneszánsz művészet jól ismerte ezt a farkasszemezést. A kor gondolkodói szerint az ember az univerzum kicsinyített modellje, és a művészet az a közeg, amelyben ez a kis modell, a mikrokozmosz és a nagy modell, a makrokozmosz érintkezésbe lép egymással. A
közeg, a művészet és anyaga ettől nyer rangot.
A fiatalok jó részét az anyag érdekli. Az anyag, amellyel dolgoznak.
Az anyag, amelyet idő, emberi kéz formál. Bronz helyett vas, ólom vagy
egyszerűen pléh az anyaguk. A patinát a rozsda szolgáltatja, az ihletet
többnyire a mindennapi tárgyak, készülékek, mechanizált életünk kellékei. Műveik mindennapiságának vagy esetlegességének hangsúlyozására
a kiállítóhelyíség belső terét, vagy homlokzatát is bevonják a mű összhatásába. A Guggenheim Museum és a Whitney Museum idén külön kiállítást szentelt ennek a művészetnek, mely most már Európában is bemutatásra kerül.
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A mikrokozmosz-makrokozmosz téma itt is uralkodó téma. Tony
Smith Fekete doboz című műve például a rozsdásodás folyamatát mint
időben zajló folyamatot állítja szembe a nézőnek a tárgy előtt eltöltött
idejével. Változik a tárgy felülete, molekulái, csak úgy, mint ahogy élettani, vegyi, pszichológiai változások állnak be a nézőben is, amíg a változó szobor előtt áll. Talán két-vagy háromszáz év múlva a szobor semmivé
válik; a néző fizikai-pszichológiai létezése előbb szűnik meg. De előbb,
szembesítve, mindketten résztvesznek a porrá és hamuvá válás folyamatában.
„Az élet rövid, a művészet örök” mondja a régi közmondás, „öröklétet
dalodnak emlékezet nem adhat” – indul Weöres Sándor Hallgatás Tornya
című kötetének záró verse. A New York-i szobrász közelebb áll a magyar
költő Ars Poeticájához, mint a latin közmondás szövegéhez. Nem csoda,
mindketten a huszadik század második felének képviselői.
Az időlegességnek ezt a látszatát néha a szobor technikai megoldása is
hangsúlyozza. Richard Serra például az „absztrakt-expresszionista” festészetből kölcsönözött módszerrel dolgozik, öntvényeit szabadon folyatja,
többnyire a kiállítás színhelyén. Ez azt jelenti, hogy a kiállítás vége a művek végét is jelzi. Paradox módon, ez a művészet, akárcsak a freskó vagy
építészeti dekoráció, akkor marad meg, ha állandó otthonra talál. És élete
akkor is a ház életének időtartamától függ. A modern építészeti alkotásoknak pedig nem éppen az örökélet a jellemzőjük.
Ennek az időleges művészetnek – nem valami jó kifejezés, de jobb
nincs rá – festő követői is akadnak. Akadtak a múltban is, igaz, legjobb
szándékuk, azaz akaratuk ellenére. Leonardo Utolsó vacsorája például
azért van olyan rossz állapotban, mert a nagy olasz mester új freskó technikával kísérletezett, és a kísérlet nem sikerült valami fényesen. Porlik a
pasztell, fakulnak Rippl-Rónai színei, s az idő jelentős pusztítást visz
véghez az olasz primitívek temperafelületein is. Besötétednek az olajképek, és abban a pillanatban, amikor a restaurátor még oly gondos keze
megérinti a kép felületét, az sohasem lesz már ugyanaz a kép, melyet tisztítás, kitöltés, vasalás előtt ismert a néző. A kép, mihelyt a mester műterméből kikerül, rögtön változik. Ennek tanulságait vonta le Bili Bollinger,
aki a szobrászat és festészet határvonalán mozogva nagy
grafitporfreskókat fest a galériák padlójára. Porfestmény, vagy porszobrászat, melyet a szél, huzat is alakít; ez tényleg megközelíti, kimeríti
az időleges művészet abszolút fogalmát.
A művészet időlegessége, vagy időleges művészet – mindegy hogyan
fogalmazzuk meg ezt a problémát. Berzsenyi klasszikusan modem költé1906

szete, amely szerint ”... a szárnyas idő hirtelen elrepül – s minden mivé
tűnő szárnya körül lebeg” sohasem volt olyan érvényes, mint ma. Szakadatlanul változik a táj, a városkép, változnak életünk mindennapi körülményei is. Korunk fontos élménye az új felfogás az embernek a világegyetemben elfoglalt helyéről. Csakúgy, mint Galilei idejében, amikor a
geocentrikus világszemlélet összedőlt, most is forradalmian új helyzetben
találjuk magunkat. Azt, hogy a föld a naprendszer egy bolygója, csak tudtuk idáig. Most azonban már érzékelni is tudjuk. Az amerikai űrhajósok
utazása nemcsak Einstein időrelativitásának adott fizikailag mérhető bizonyítékot, de ők – velük együtt – voltak az elsők, akik a földet mint
bolygót látták. Nem csoda, hogy hagyományos időérzékünk veszendőben
van. Biológiai időnk, pszichológiai időnk, a mérhető idő esetlegességének
viszonya, vagy pontosabban viszonyai, ébresztették fel az időlegesség
érzékét a mai fiatal művészgenerációban. Az idő, mint téma, a mai művészetben a mű időlegességében jelenik meg. Azaz, a médium, a mű létezésének módjával közli üzenetét.
Mindez nagyon elvontnak hangzik, holott nem az. A hétköznapi tárgyak mutatják talán legkézenfekvőbben a változást. Régen egy ruha tartóssága nagyon fontos volt. Bútor, ház, autók, edények, minden olyan
szolid anyagból készült, mintha velünk szállnának majd sírba, és az évezredek múlva kutató régésznek majd épen kell őket a föld alól kikotornia.
Ma a papírruhák, a műanyag edények, a tizenöt-húszévi időtartamra tervezett lakótelepek, a felfújható műanyagbútorok korában ez az állandóság-érzés kevésbé van meg. A művészek jórésze nem az öröklétnek szánja műveit. Abban reménykedik, hogy rövidéletű művei, mint magasrendű
esztétikai cselekmények, megnyitják a következő század új művészetéhez
vezető utat. Abban reménykednek, és reménykedhetnek is: ezek a hősies
akciók felhívják a figyelmet arra, hogy az alkotásban, az alkotást létrehozó művész művével osztja a művet szemlélő sorsát, a halandóságot. És
felhívja a figyelmet arra is, hogy bár a művek halandók, az azokat létrehozó vágy, és impulzus, az indulat és a látomás, nemzedékeken keresztül
átmentett emberi örökségünk.

1907

FÖLDES-PAPP KÁROLY
Életmű 599
Kovács Károly: Hellenizmus, Róma, zsidóság – Az Újszövetség korának
világa; Utitárs-kiadás, Köln-Bécs 1969, 502 lap.
A legszemélyesebben és legszellemesebben megírt újszövetségi, illetve
csaknem teljes bibliai kortörténet, amelyet valaha is olvastam. Óriási
anyaggyűjtés s az anyag mesteri kiérlelése életműnek mutatja; de még
1967-ből is idéz egy szakművet. Az ópusz humora, világos és lebilincselő
stílusa, számtalan anekdotázó része minden magyar református teológus
vagy egyéb, az otthoni egyházi élet utolsó évtizedeit ismerő számára pontosan elárulja a szerzőt, a mérték, életbölcsesség, ízlés és művészetkedvelés emberét.
A nagy ópusz főbb erénye még a szociális viszonyok részletes és érdekfeszítő megrajzolása mindenütt és minden korban. Pl.: „Jeruzsálemben
az Újszövetség korában virágzott a koldulás.” (335. 1.). Vagy: „Jeruzsálem drága város volt: egyes élelmiszerek háromszor, sőt négyszer annyiba
kerültek, mint a vidéken.” (336. 1.). Remekül írja le a heródesi templom
pazar szépségét (343. 1.). Az 1947-i és későbbi holttengeri leleteket világosan feldolgozza (csupán írástörténeti jelentőségüket nem említi meg,
azt, hogy e leletek óta tudjuk, milyen betűkkel írt Jézus). A babiloni fogságtól mintegy a Kr. u. 2. sz. végéig terjedő korrajzok enciklopédikusak
ugyan, de soha nem lexikon-szagúak. A szerző jól tud nemcsak görögül,
de héberül és latinul is, meg persze németül, angolul és franciául, amellett
járatos az antik filozófia történetében is, éppúgy azonban az ókori szépirodalomban.
A jól kiérlelt életműnek vannak természetesen árnyoldalai is, mik
azonban a szerző teológiai álláspontjából erednek. A régi liberális teológiai kutatást egyetlen mondattal és egyedül csak Pfleiderer neve megemlítésével (239. 1.) elintézi; Harnack, Albert Schweitzer stb. szóhoz se jutnak. De a Barth Károllyal megindult új irány eredményeit se veszi tekintetbe, jóllehet ezeket pozitívan ítéli meg egy mondatban: 240. 1. De hiányzik a műből az újszövetségi kutató, Rudolf Bultmann
(„Entmythologisierung” és „Kerygma”-teológia!), Kesemann, Robinson
stb. minden problémája és új meglátása. A római császárkultusz tárgyalusánál elhallgatja ennek hatását a kialakuló Krisztus-kultuszra, mit ma már
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a konzervatív teológia is akceptál s miről odahaza már a 30-as évek közepe táján Marton Lajos posztumusz életműve (a Magyar Tud. Akadémia
támogatásával jelent meg), világviszonylatban is standard-munka, döntő
adatokat szolgáltat; a szerző Martont meg se említi. Teológiáját Harnack
szavával „naiv biblicizmusnak” kell minősítenünk, mi egy dogmatikusnál,
talán még megbocsátható, de egy újszövetségi kutatónál már kétségtelenül szektás makacsság jele.
Ezzel függ össze az újszövetségi irodalomtörténeti (és teológiai) kérdések, pl. az újszövetségi kánon súlyos problémájának az ignorálása, mi
annál is inkább feltűnő, mert „az ószövetségi kánon kialakulását” legalább röviden érinti (417. 1.). Egy másik kardinális hibája a műnek, mi
szintén a „naiv biblicizmus” következménye, e mondatban jut kifejezésre:
„...a 2. század politikai viszonyainak alakulása – írja a szerző a 67. lapon
– már az egyháztörténet keretébe tartozik.” Ez súlyos tévedés! Számos
újszövetségi irat csak a 2. sz.-ban jött létre, az újszövetségi kánon pedig
még a 2. század végén is ingadozott, minek döntő bizonyítéka a Muratoriféle töredék, mit 1929-ben fedezett fel Muratori Olaszországban. E 22
sornyi fragmentum a 2. század végéről való s felsorolja az akkori kanonikus újszövetségi iratokat: a János Jelenések könyve felvétele még bizonytalan, viszont egy „Péter Jelenések könyve”, mit mi nem ismerünk, már
kanonizálva volt. Jakab levele, Péter mindkét levele és János 3. levele
ismeretlen a Muratori fragmentum szerinti Újszövetség számára, tehát
még nem voltak elismert bibliai iratok akkor!
Végül egy kicsinység, mi azonban a zsidók számára fontos. A mózesi
hitvallás a legszentebb zsidó imádság első mondata a szigorú monoteizmusról: „Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!” (5. Mózes 6:4.).
Héberül így hangzik: „Sömá, Jiszróél, Adonáj elóhénu, Adonáj
echáááád!” E szent hitvallás első szavát a szerző kétszer (350. 1. és 406.
1.) „Semá”-nak írja át „Sömá” helyett. Az 5. Mózes 6:9 szerint ez van
felírva még néhány egyéb mózesi szöveggel együtt és bőrtokba téve minden hívő zsidó ajtófélfájára, kb. 2 méterre a padlótól. A szerző megemlíti,
hogy az első mondat végszavát, „echád” (= „egy”) „hosszan elnyújtva
kellett kimondani” (406. 1.). Ez nem egészen pontos információ. Ma is,
mint a múltban bármikor, hangsúlyosan elnyújtva ejtik ki valóban az utolsó szótagot a végső mássalhangzó, a daleth (= d) miatt, mi a héber ábécében a 4. betű s így a 4-es számnak is jele. Azért kell e szótagot elnyújtva
kiejteni, hogy legyen ideje az imádkozónak a következő kis meditációra:
a 4-es szám emlékeztessen a 4 világtájra s ez az egész világmindenségre,
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melyben bármily roppant nagy is, nem található más csak egyetlenegy
Adonáj, „a mi Istenünk”.
Bármennyire is egyoldalú ez a szép életmű, magyar teológus embernek, bármily felekezetű is, nélkülözhetetlen segédkönyv!
Végül hangsúlyoznunk kell, hogy Molnár József nyomdája dicséretet
érdemel: e nagyterjedelmű szakkönyvben, tele idegen szavakkal, csupán
egyetlen kis sajtóhibát fedeztem fel: a 348. lapon, alulról a 14. és 15. sorban a „során” szó kétszer van nyomva; ilyen bravúros szedés, ily nehéz
szöveg esetében, otthon is nagy ritkaság.
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ZSIGMOND ENDRE
A legfontosabb olvasóknak 600
Weöres Sándor: Zimzizim, Móra Könyvkiadó, Budapest 1969; 58 l. –
24.850 példány.
Hatévesnek kellene lenni – vagy legfeljebb tíznek. Nem komolykodó ismertetést kellene írni Weöres Sándor gyermekverseinek kötetéről, hanem
– mint ahogy a szomszéd gyermekektől látom – féllábon ugrálva kellene
szavalni, vagy még inkább kiáltani, dalolni ezeket a verseket, – vagy a
szőnyegen hasalva a kályha előtt, lassan betűzve olvasni őket, azzal sem
törődve, hogy anyám már ötödször kérdezi, meg van-e már a holnapi
számtanfeladat? Weöres versei, ezek, a legszigorúbb – mert minden mellékszemponttól befolyásolhatatlan – és egyben legfontosabb olvasóknak:
a gyermekeknek írt költemények felkeltik a vágyat, hogy újból felhőtlen
gyerekszemmel, friss spongyaként mindent magába szívó szellemmel
olvashassuk a sorokat.
Vagy ha már nem válhatunk gyermekké – legalább angolok szeretnénk
lenni. Angliában ugyanis még illendően megbecsülik a gyermekverseket;
ott még mindenki ismeri Jack és Jill történetét, a Kis Horner Jancsit, aki
makacsul egyre csak a sarokban ül, a szerencsétlen Humpty Dumpty-t, a
tehenet, amely átugrott a holdon, a hegedülő macskát, a szegényasszonyt,
aki egy cipőben lakik, a három vak egér tragikus történetét, a szegény,
végtelenül vonzó Együgyű Simon tanulságos esetét a kőszívű cukrásszal
és a sok más, hol kedvesen primitív, hol a szürrealizmusig groteszk rigmust, amelyeket többnyire a „Lúdanyó versikéi” cím alatt szoktak összefoglalni. És az angolul beszélők többszázmilliós közössége nemcsak ezeket a népi, illetve történelmi eredetű gyermekverseket, hanem az írók
gyermekirodalmát is szívébe fogadta: Lear groteszk limerickjeit, Milne
„Mici mackóját” – akinek kalandjait Karinthy fordította remekbe – és
persze, elsősorban Lewis Caroll halhatatlan Alizának történetét a Csodák
Földjén és a Tükrön túl. Angliában a gyermekirodalom nemzeti kultusz,
szinte új népi mitológia, kincsestár, amelyhez mindenkinek van kulcsa.
Senkit sem lep meg, ha a pénzügyminiszter parlamenti felszólalásában,
egy bonyolult financiális kérdést az „Aliz”-ból vett hasonlattal tesz világosabbá, vagy ha a „Times” politikai vezércikke, a miniszterelnök felszólalása, vagy egy bölcselő fejtegetései a „Lúdanyó”-ból vett idézetekkel
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van megtűzdelve. Az angol nursery rhyme közkincs, amelyet még azok is
mosolyogva vagy ujjongva idézgetnek, akik „felnőtt” verskötetet sohasem
vennének a kezükbe.
És mi a helyzet nálunk? Sajnos, nálunk a gyermekrigmusoknak nincs
nagy becsületük. Az olvasók egy része csak félig elfelejtett és okkal elfelejtendő gyerekes kacatot lát a versikékben, az irodalomtörténetek csak
mellékes adatként jegyzik föl, hogy ez vagy az a költő gyermekeknek is
írt, sőt még nem egy költő is – bár a legjelesebbek éppenséggel nem! –
csak mellékterméket, ritmikai gyakorlatot, vagy kizárólag pénzkereseti
lehetőséget lát az ilyen munkában. Holott elég elővenni – hogy csak egy
példát említsek – Kodály gyűjtését ahhoz, hogy felismerjük: itt valóban
egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak. A műköltészetben pedig, Petőfitől Szabó Lőrincen, Móricz Zsigmondon és Zelk Zoltánon át egészen
Nemes Nagy Ágnesig költészetünk nem egy kitűnő alakja írt gyermekeknek – és távolról sem félvállról, vagy gügyögő lekicsinyléssel, hanem
tehetsége teljes fegyverzetében ülve íróasztalhoz.
De még ebből a névsorból is kiválik Weöres Sándor neve, akit proteusi
tehetsége szinte eleve arra rendelt, hogy a gyermekeknek, vagyis a legfogékonyabb és legigényesebb olvasóknak is írjon.
Mint első kötetében a Bóbitában a Zimzizimben is egész formai és képzeleti anyagát változtatás és minden engedmény nélkül tárja gyermekolvasói elé. A kötet nem egy versét már ismertem „felnőtt” munkáiból – és
ezeket most változtatás nélkül adja át a gyermekolvasónak. Itt látjuk a
következő verset is:
Nap jön a menny hajlatán,
arca nyíló tulipán,
ő legyen az én anyám,
Ő legyen az én anyám.
Hold jön a menny hajlatán,
húzza fehér égi szán,
Ő legyen az én apám,
ő legyen az én apám.
Ugyanezt a verset megtaláljuk Weöres A lélek idézése című műfordításkötetében is, amelyben a nyolcsoros mondóka egyébként mint „Maricseremisz-népdal” szerepel. Cseremisz nyelvtudás hiányában nem tudom
megállapítani, hogy a költő most ajándékozta-e meg a magyar fiatalokat
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egy cseremisz népdallal, vagy tizenegy évvel ezelőtt a cseremisz népköltészetet egy eredeti Weöres-verssel? Mindenesetre a fordításoknak és eredeti verseknek, az ősi népdaloknak és a gyermekrigmusoknak ez az egybejátszása, érdekes bepillantást ad egy nagy költő és műfordító műhelyébe.
A költő fontos szerepet szán életművében a gyermekverseknek. Egy
interjúban kifejtette: „Fontosnak érzem, hogy a gyerekek olyan ritmikai,
zenei strukturális anyagot kapjanak, ami lelkűkben osztódni, sarjadzani
kezd. Azért iparkodom minél zártabbá és dallamosabbá formálni gyermekverseimet, hogy a későbbi felnőtt lelkét megmentsem a formátlanságtól. Azt hiszem, fogok is – feltétlenül fogok még – gyermekverseket írni.
Nem szeretek általában az emberszeretetről, akár a gyerekek iránti szeretetről beszélni, de mégis csak ez az érzés működik ezekben a törekvésekben is.”
Nézzünk egy példát ezekből a „szigorú formákba zárt” és valóban
éneklőén „dallamosra formált” versekből.
kövér
árnyék
habos
csillag

béka
moccan
virág
mellett

tavon
akác
szirom
felhő

hintáz
ágán
ezer
fátyol

A verset – amelynek egyébként Keresztöltés a címe, nemcsak függőlegesen, hanem vízszintesen, vagy ha úgy tetszik, keresztben is lehet olvasni. Ezzel a költő – egy tipográfiai játékban – megmutatja a gyerekeknek a
versírás és a versolvasás lényegét: a játékot a szavakkal. Bizonyára akad
majd olyan gyermek is, aki ezt a verset olvasva maga is megpróbál majd
rigmusokat fabrikálni, mint ahogy játékkockáiból házakat, templomokat
és egész városokat épít a szőnyegen. Már Kosztolányi megállapította,
hogy minden gyerek: költő. És mi lehetne szebb és fontosabb játék, mint
a játék a szavakkal, a költészettel, az irodalommal, – és különösen akkor
ha, a gyermek olyan lángelme kezén lépheti át a költészet küszöbét, mint
Weöres Sándor? Külön kell szólni a kötet kiállításáról: a Móra Kiadó, a
gyerekek és az ifjúság könyvellátója, ezúttal kitűnően teljesítette vállalt
feladatát. Hincz Gyula fedőlapterve és illusztrációi valóban illusztrálják,
vagyis megvilágítják a verseket, amelyeknek majdnem egyenértékű társai.
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SIKLÓS ISTVÁN
Sámuel Beckett 601
Abból az alkalomból, hogy az idén ő kapta az irodalmi Nobel-díjat.
az ember
63 éves. Magas termetű, szikár, aszkétikus jelenség. Arca keskeny, hoszszúkás. Orra hajlott, éles rajzú. Szája szigorú – szinte egyetlen vonal, ívét
mély ráncok zárják le. Tekintete éles, vesébe látó. Fémkeretes, ódivatú,
kereküvegű pápaszem oldja az arc barázdáinak nyugtalanító keménységét. Televízió képernyőjén még sohasem jelent meg, újságírónak nem
nyilatkozott. A Nobel-díj bizottság döntésének híre Tunézia déli részén
érte, ha elérte. Árvíz zárta el a külvilágtól. Maga-magáról még kevesebbet
beszél, mint írásairól. Baráti körben is hallgatag. Egész lénye csupa érzékeny figyelem, megfeszített, szinte ugrásra kész észrevevés.
az írás
Versben, prózában, drámában csupa saját képére, hasonlatosságára teremtett alak. A képviselő és a képviselt egyetlen síkon jelenik meg, – a két
kép egymásba taszítva. Mintha tudathasadás ellen védekeznék: a cél nem
az értelem szövevényeinek kibogozása, nem a feszültségnek feloldása,
nem a beleélés, nem az átélhető ábrázolása, hanem az egyirányú költői
tapasztalat rögzítése az indulat forrása, a költői arc fölé. A megfogalmazott alkotás nem valamilyen meghatározott mondanivaló hordozója, eszköze, hanem a kifejezés bénító korlátainak fölmérése. A jelentésüket
vesztett, üresen kattogó mondatokat bontja le – szó és hang és némaság
kavarog, örvénylik: az észlelés és az értelem utolsó szalmaszálát is magával sodorva. Malone meghal című regénye (1951) még közvetlenül utal
erre. „Szavakat hallottam, és tisztán hallottam, mert érzékeny volt még
fülem, először hallottam, aztán másodszor, gyakran még harmadszor is,
csupa hang volt, minden jelentéstől szabadon lendülő. Alighanem ez az
egyik ok, amiért olyan kimondhatatlanul fájdalmas nekem a párbeszéd. És
a szó, amit én magam ejtettem ki, ami legtöbbször valóságos szellemi
erőfeszítést szívott magába, gyakran olyannak tűnt fel nekem, mintha
bogarak zizegése lenne. Alighanem ez az egyik ok, amiért sohasem voltam beszédes. A megértés bonyodalmaira gondolok, mert nemcsak azt
volt nehéz fölfognom, amit mások mondtak nekem, hanem azt is, amit én
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mondtam másoknak. Igaz, hogy végül a türelem mankójával megértettük
egymást, megértettük, de milyen vonatkozásban, kérdem én, és miféle
céllal? És a természet hangjaira és az emberi alkotásra is a magam módján reagáltam és nem élt bennem a felvilágosulás vágya.”
Beckett minden műve ez az önmagát lebontó, romboló erőfeszítés és a
megnevezhetetlen megnevezésére tett kísérlet. Kísérlet. Mert nincs bizonyosság, nem lehet pontos jelentése semminek. Ez a bizonytalanság a
becketti mű vezérfonala. A Végjátékban (1956) Hamm aggodalmaskodva
kérdi: „Talán csak nem kezdünk valamit je . . . je . . . jelenteni?” Clov
persze kineveti: „Jelenteni valamit! Hogy a te meg az én jelent valamit!”
S a másik alaptéma: a magányosság. Az alakok önkörbe zárása. A kör
megbonthatatlan. A végzet nem elkövetkező, hanem állandó jelenű, minden pontról egyaránt belátható. Az egyetlen emberi vagy embertelen közösség a létezés maga. A magány burkát semmi sem törheti fel. Mint
Henryét sem a Parázs című darabban (1959), monológjának szüneteit a
tenger lüktető hullámainak hangja tölti ki. „Ki van mellettem most? (szünet). Egy öregember, vak és ostoba, (szünet) Az apám, halálából jött viszsza, hogy velem legyen ezen a különös vidéken, (szünet) Persze, hallania
kell engem, (szünet) És válaszol nekem? (szünet) Nem, nem válaszol,
(szünet) Csak velem van. (szünet) A hang amit hallasz a tengeré, (szünet)
A hang amit hallasz, mondom a tengeré, a parton ülünk, (szünet) Hát csak
azért mondom, mert különös hang, nem olyan mint a tenger hangja, (szünet) ... Megszoktam így, mindenki nélkül, csak így, egyedül, történeteimmel, volt egy kitűnő köztük, egy öreg fickóról szólt, Bolton volt a neve,
sohase fejeztem be, sohase fejeztem be egyiket se, sohase fejeztem be
semmit, mindig minden ment tovább, örökké ...” A mű belső törvényszerűségeiből, a feloldhatatlan magányérzetből, a gondolatközlés lehetetlenségéből – a dolgok megnevezésének igényére felel rá – adódik Beckett
művészetének talányossága. Nem azért, mert szimbólumokat halmoz
egymásra, hanem mert éppen a szimbólumokat fejti le a valóság lényegéről és mert a dolgokat nem értelmezni, magyarázni, hanem megnevezni
akarja.
legendák
Az életrajzi adatok, események, tények nem fejtik meg a talányokat. Az
író alakjára jegecesedett kényelmes tévhiteket bonthatják le. Nem volt
boldogtalan, borzalmakkal, kudarcokkal zsúfolt gyermekkora. Szülővárosában, Dublinban végezte a középiskolát, egyetemet. Franciául, olaszul
tanult. Szenvedélyesen sportolt. Ebben is, abban is kiváló. Nagy jövőt
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jósoltak neki az akadémiai életben. 1927-ben ösztöndíjjal ment Párizsba.
Megismerkedett James Joyce-szal. Nyilvánvaló közöttük a lelkirokonság. De Beckettet kevés közvetlen joycei hatás érte. Inkább az önismerethez emelte közelebb. Joyceról írott nagyméretű tanulmánya is elsősorban saját tehetségének ki- tapogatása, a helyes, egyedül lehetséges
írói magatartás felderítése és csak áttételeiben Joyce alkotó elveinek értelmezése. A tanulmány Beckett első nyomtatásban megjelent írása.
(Dante ... Brúnó ... Vico ... Joyce, 1929.) De a dolgokat torzítva egyszerűsítenénk, ha az Ulysses vagy a Finnegans Wake című nagy regényt emelnénk kiinduló-pontnak Beckett írói pályájához. Joyce a nyelvi lelemények
vad burjánzását tenyésztette, Beckett irtotta. Sohasem volt Joyce titkára.
Nem ült a nagymester lábainál. Szerettek együtt hallgatni, – mindketten
egyaránt irtóztak a párbeszédtől. A legendák persze akadálytalanul kígyóznak tovább, mert Beckett semmit se cáfol, semmit se magyaráz. A
mű szempontjából, szerinte, csak annak van fontossága, amit a szavak
megfogalmaznak – mögöttük lapuló közvetlen élményt keresni éppen
olyan hiábavaló, mint az általános igazság kifejezésének igényét rájuk
tukmálni. Talán csak egyetlen közvetlen élménynek volt Beckett életében
döntő szerepe. Hosszabb európai utazás, céltalan sodródás után 1937-ben
telepedett le véglegesen Párizsban. Elhagyatott utcákon sétált haza, hajnal
felé, egyedül. Súlyos test mozdul a sötétben mögötte. Kést döf belé.
Majdnem halálos a szúrás. Mikor felépült, meglátogatta a csavargót a
börtönben. Szerette volna tudni, miért akarta megölni. A válaszból a becketti világ közérzete sugárzott, mintha csak az ő színpadáról hangzanék:
„nem tudom, uram”. De Párizs és Franciaország mindenképp döntő volt
Beckett alkotói magatartásának kialakításában. Az önkéntes száműzöttség
nemcsak társadalmon kívüliséget jelentett – a teljes emberi szabadságot,
hogy nem tenyereit rá a közösség, kötelező konvencióival – hanem azt is,
hogy sikerült megszabadulnia az anyanyelv asszociációitól, az anyanyelv
vaslogikájától. Mert félreviszi, a lényegtől sodorja el. Franciául kezd írni,
mert így szüntelen küzdelem a kifejezés. Mert az értelemmel megközelített nyelv szellemében való fájdalmas lemerülés így hozhatja csak fel
azokat a szavakat, amelyek a bizonytalanságot, az ellentmondásokat, az
elképzelhetetlent nem eltakarják, hanem fölfedik.
a művek
Első regénye két verses kötetét (Whoroscone, 1930 és Echo's Bones,
1936). Proustról szóló terjedelmes tanulmányát (1931) és elbeszélés gyűjteményét (More Pricks than Kicks, 1934) követte. Címe: Murphy (1938)
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– még angolul írta. Két évvel később dolgozta át franciára. Az emberi
közösségen kívüliséget akarja érzékeltetni, mindent a végletekig tolva el –
Murphy maga-magát sem hajlandó eltartani. Visszavonultsága, elszigeteltsége teljes és önkéntes. Csak akkor beszél, ha szólnak hozzá s még
akkor se szívesen. A regény tulajdonképpen a magány rettentő imádata,
magasztalása – az anyaméhbe való visszavágyódás égető boldogtalansága. A megszületést, a világrajövést, – a nyüzsgő, szuszogó, lihegő cselekvésre vetettséget Murphy végzetes, bénító balesetnek érzi.
Első franciául fogalmazott nagy regénye – Molloy, Malone meghal, A
megnevezhetetlen (1947–1949) – csak külső formájában hagyományos
trilógia. Benső szerkezete egyetlen hatalmas regénnyé olvasztja. Természetszerűen adódik a párhuzam, a zenemű három tétele: andanteandantino-allegro assai. Mindhárom könyv a teremtett alakokkal való
azonosulás kínzó, lélekégető története. A haldokló beszél. Mintegy utolsó
lélekzetvételével mondja el, mit lát a körülötte rombadőlt világból. „Igen,
végre természetes leszek, többet szenvedek majd s azután kevesebbet,
anélkül, hogy következtetéseket vonnék le, kevesebbet gondolok magamra. Nem leszek se lángoló, se jéghideg, ezután lagymatag leszek. így halok meg lelkesedés nélkül. Nem fogom lesni haldoklásomat, ez mindent
elrontana. Figyeltem magam életemben? Panaszkodtam valaha is? Miért
örülnék akkor most? Elégedett vagyok, szükségszerűen, de nem mennék
el addig, hogy tapsoljak is. Mindig elégedett voltam. Tudtam, hogy nem
marad el a fizettség. Most hát itt van régi adósom. Talán nyakába ugorjak? Több kérdésre nem válaszolok. Mégcsak nem is kérdezgetem magamat ezután. Amíg várok, történeteket mondok magamnak, ha tudok. Egészen mások lesznek, mint az eddigiek, ennyi az egész. Se szépek, se rondák – nyugodtak lesznek. Többé nem villog bennük se rútság, se szépség,
se lázas izgalom, majdnem élettelenek lesznek, mint aki elmondja őket.
Mit is mondtam? Nem számít. Arra számítok, hogy nagyon elégedett leszek, vagy némiképp elégedett leszek. Elégedett vagyok, hát így, semmi
se hiányzik, mindent visszafizettek. Semmi igényem többé. Mielőtt tovább mennék, meg kell mondanom, hogy senkinek se bocsátók meg,
mindenkinek förtelmes életet kívánok, aztán a pokol lángjait, jeges hidegét és megbecsült nevet nekik az elkövetkező undok nemzedékek előtt.”
Világhírt, váratlan sikert színdarab hozott Beckettnek: Godotra várva.
1953-ban volt az ősbemutatója, Párizsban. Franciául írta, – a kéziratot
1947 és 1949 között fejezte be. Angolra ő maga fordította, 1953-ban.
Ezek az évszámok is jelzik, hogy Beckett számára nem írói létkérdés a
közlés – a művek nem a nagyközönségnek, hanem egyszerűen a papírra
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íródnak. A megfogalmazás kényszere viszi papírra a szavakat. A legkisebb kétely is eltorlaszolhatja a közlés felé vezető utat. A darab véglényszerűségében és véglegességében forradalmasította a műfajt. Új színházi
nyelvet teremtett. Nem volt története, mondanivalója. Statikus helyzetet
mér fel. Mint egyik alakja, Estragon mondja: „Semmi se történik, senki se
jön, senki se megy. Rettenetes.” Az egyik első londoni előadást a szerző
is végignézte. Láthatóan elégedett volt. Peter Halinak, a rendezőnek állítólag ezt mondta: „Egész jó. Csakhogy, még inkább untatni kell a közönséget. Nyújtani kell a kínos várakozást. A szünetek legyenek hosszabbak.
Untatni kell a közönséget.” Polgár-bosszantó kihívás a szerzői utasítás?
Aligha. Beckett jól tudta, hogy milyen eszközökkel teremtett merőben új,
eddig ismeretlen feszültséget a színpadon. Az idő, a várakozás, a reménytelenség, az unalom feszültségét. A színpadon azóta is a becketti hangszerelés visszhangja hallható – a bizonytalanság érzetének monológjaiban, a
kommunikációs nehézség párbeszédeiben, az identitás kétségbeesett kutatásának artikulálatlan szavaiban: Pintértől Stoppardig szinte mindenkinél.
Minél több figyelem fordul Beckett felé, annál több név merül fel művészetével kapcsolatban – modern, klasszikus és ókori szerzők neve. A
folytonosságot világítják be, a hang töretlen vonulását jelzik. Joyce és
Proust a legnyilvánvalóbb, – aztán Eliot, A puszta ország költője, aztán
Ezra Pound, a pisai Cantók. De korántsem egyszerű hatásokról van szó.
Mint a legnagyobbak, roppant gazdaságosan, amit megismer: mindent
hasznosít. Akár a Tao Te Kingben merülközik meg, mint Weöres Sándor,
akár az egzisztencialista filozófiában, mint Eliot – valamit váratlanul saját
képére formál. Szinte a szervek csatornáin szívja fel, vérkeringésébe oldja
el, mint Dantét, Villont, a francia trubadúr költőket, mexikói misztikus
szerzők istenes verseit, Bran van Velde úttörő, absztrakt képeit, vagy
Boscht vagy Grünewaldot. „Nincs menekvés az órák, a napok elől. (írja
Beckett.) Sem a holnaptól, sem a tegnaptól. Nincs menekvés a tegnaptól,
mert a tegnap torzít el minket, vagy mi torzítjuk el őt.”
A Godotra várva statikus ábrázolását a későbbi művekben is használja,
variálja, fejleszti. Alakjai rendszerint mozdulatlanok, vagy mozdulni képtelenek. Miként van című regénye (1960) sártengerrel köti meg lényeit, a
Képzelet halott képzeld című szövege (1965) meztelen férfit s nőt szúr
vakító fehér, köralakú síkba. És egyre szűkszavúbb – a Képzelet mindöszsze 1500 szó. Ó azok a régi szép idők (1961) nőalakja földkupacba temetve létezik. A Játék (1964) családi háromszögének tagjai urnába zárva, –
csak fejük látszik ki. Jönni és menni című jelenetében (1967) néhány stilizált mozdulatban él három alakja. Eh Joe című televíziós darabjában
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(1967) az egyetlen látható szereplő nem beszél – emlékezetéből elevenedik meg a suttogó női hang. Tömör, néha bántóan szófukar. A mozdulatok, mint a távolkeletiek táncaiban, különös jelentés hordozói. És a tárgyak is. A tárgyak költészete: az igazság történése működik a tárgyban.
Vladimírnak a kalap, Estragonnak a bakancs szörnyű fontos, mintha Heidegger járna az eszében, aki van Gogh Parasztcipők című festményére
összpontosítva figyelmét bontotta ki a művészi észrevevés, az alkotó átélés elméletét. Egy pár parasztcipőben, bakancsban, kalapban, vagy éppen
az emberi testben a művész a létezőt léte világosságába emeli, mint
Godotra várván Pozzo a nőkben: „Lovaglóülésben a síron szülnek ők,
fény villan föl egy pillanatra, aztán megint éjszaka van.”
Becket az alkotásban az élet tényeinek riasztó közönyével néz szembe.
Szavaiból – mégha a mondat rendjét s a logikát szétveti is – az elvesztett
bizonyosság felismerése sugárzik, – felismerés, hogy elvesztettük végső
céljainkat, hogy képtelenek vagyunk a hiánytalan gondolatközlésre, hogy
magunkra maradtan didergünk a velünk együtt szüntelen változó és mérhetetlen és értelmetlen világegyetemben.
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BARÁNSZKY-JOB LÁSZLÓ
Moholy-Nagy Kaliforniában 602
Egy magyar mester
Kiállítás a Santa Barbara Museum of Art-ban, Santa Barbara, California.
A kiállítás, amelyet öt nagy amerikai múzeum együttesen szervezett és
amelynek anyagát a hét legtekintélyesebb amerikai múzeum és számos
magángyűjtemény adta össze, páratlan gazdagságban mutatja be a művész
sokrétű munkásságát. Nem mintha Moholy-Nagyot újra fel kellene fedezni! Mióta első kiállítását – 1912-ben – a berlini „Sturm” galéria megrendezte, több mint hatvan nagy kiállítása volt. 1930-ban a Svéd Nemzeti
Múzeum, 1935-ben pedig az amszterdami „Stedeljik Európa” – a világ
egyik legjobb múzeuma – adózott nagy kiállítással zsenijének. Ezt követően kiállították Chicagóban, New Yorkban, Hágában, Zürichben, a Harvard egyetem múzeumában és Cambridgeben. Számos művel szerepel
minden jelentősebb kiállításon, amely a kortárs-művészet főbb irányait
mutatja be. 1968-ban, egyidőben mutatták be munkáit New Yorkban,
Stuttgartban, Amszterdamban és Londonban. Számos tanulmány és kiállítási katalógus, legalább féltucat művészeti kísérlet elindítójaként ünnepli;
munkásságának jelentősége még egyre növekszik!
Moholy-Nagy László 1895-ben született, Bácsborsódon. Szegeden ismerkedett meg Kassák Lajossal, akinek „Ma“ című folyóirata közölte
műveit. 1919 őszén Bécsbe utazott, ahol megismerkedett az absztrakt
művészet két nagy mestere, Malevics és Liszickij munkáival. 1923-ban a
század legjelentősebb művészeti akadémiájának, a weimari „Bauhaus“nak tanára lett. Itt először acél-, öntött- és hegesztett-szobrászattal foglalkozott, de figyelme kiterjedt a díszlettervezésre, kísérleti fényképezésre,
szín- és fény-kísérletekre és a tipográfiára is. Igen sokat festett, rajzolt és
konstruált, de jelentős, kísérletekben gazdag korszaka valójában akkor
kezdődött, amikor, 1928-ban, – politikai okok miatt – Gropiussal együtt,
le kellett mondania állásáról. Berlinbe ment, ahol mint a Piscator színház
díszlettervezője dolgozott egészen 1933-ig. Ekkor kénytelen elhagyni
Berlint. 1937-ben Chicagóban telepedett le, mint az ottani „Bauhaus”
igazgatója. A következő évben Chicagóban megnyitja a „School of Designt” – az új Bauhaus-t. Festészetének talán ezek voltak legterméke-

602

Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 6. számában.

1920

nyebb évei. 1946 novemberében halt meg, fehérvérűségben – mint Bartók.
Moholy-Nagy első rajzai még nem sokban különböztek a „Nyolcak”
festőinek munkáitól. 1919-ben rajzolt arcképe Ákos öccséről, az arcformák kubista tömegét hangsúlyozza: a vonal mint egy összefüggő hálórendszer szövi be a fej formáit; egyszerre jelentkezik mint ábrázolóeszköz és mint elvont formarend. Moholy-Nagy témái – a tér, a forma és
az idő – már első műveiben olyan erővel rendelkeznek, hogy szinte háttérbe szorítják az ábrázolt tárgy egyedi jellegét. A művész konstruktivista
képeinek célja: egyetemes törvények megfogalmazása és megvalósítása!
A „Tizenegyedik” című festmény majdnem négyzetalakú vászon. A
festékréteg alól egyenletesen áttetszik a vászon anyaga. Néhány egyszerű
mértani idom, – nagyrészt téglalap és trapéz – feszíti a kép keretét. A
festmény jobb sarkában egy lefelé fordított kereszt-forma látható, amely
szinte csak vonalnak hat a halványzöld, sárga, rózsaszín és szürke színlemezek között. Ez a kereszt téri mélységet ad a képnek, pusztán azzal,
hogy a színe változik, attól függően, hogy melyik színsíkon vagy sík alatt
fekszik. Ez nem Picasso vagy Braque kubista korszakának folytatása,
hanem a hatvanas évek „hard-edge”, absztrakt festészetének kezdete! A
művészt már ebben a korszakában is századunk ipari forradalma ihlette –
amint azt Sybil Moholy-Nagy is megállapítja a kiállítás katalógusához írt
kiváló bevezetőjében.
A kiállítás „Nagy vasúti tájkép” című képén vasúti feliratok töredékei,
szemaforok leegyszerűsített alakja és sínpárok idézik a pályaudvarok világát. Moholy-Nagy lelkesedése a huszadik (vagy talán már a huszonegyedik?) század technikája iránt szinte határtalan. Ez ösztönzi arra, hogy
magát a gépet, a szerkezetet is bevonja a műalkotásba. „Fény-tér modulátor” néven kiállított kinetikus művének fémváza számos átluggatott plasztik- és üveg-lemezt tart. Az egész szerkezet óramű-talapzaton áll; ez forgatja a lemezeket és változtatja a keretek helyzetét. A szerkezet, a maga
mezítelen egyszerűségében került be a műalkotásba, vált konstrukciós és
esztétikai alkotórészévé. A mű igazi, művészi tartalma működésében,
mozgásában bomlik ki.
Moholy-Nagy a kassáki tömörség szigorával gondolkodott és érzett.
De játékos is tudott lenni ez a szigorú és néha kissé száraz festészet. Az
1939-ben festett „Ch Beata” című kép kecses hal-formái, tekerődző vonalai és sűrűsödő-ritkuló pöttyei költői életörömről beszélnek. A színek, a
vörös, a sárga, a mögöttük villódzó meleg szürke és a szürkével pöttyözött fekete is ezt a derűt sugallja. Ha van optimista művészet, akkor a
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Moholy-Nagyé az. A technikai haladásba vetett hitét talán csak a XVIII.
század enciklopedista bölcselőinek bizakodása múlta felül. Ennek a hitnek jegyében fordult a műanyag-szobrászat, majd egy új térszemlélet felé
is. Fényképei és díszlettervei szintén erről a „XXI. századi” szemléletről
tanúskodnak. Egy behavazott gépkocsi, vagy egy lakótelep képe elég neki, hogy a dolgok természetes rendjét – az ember-alkotta-rendet – szemünk elé varázsolja.
Ki írt Moholy-Nagyról?
Herbert Read, a Tate Galery igazgatója, a modern művészet talán legmegfontoltabb történetírója. Marcel Brion, a világhírű francia műtörténész. 1936-ban Kállai Ernő, a modern magyar művészet történetének úttörő kutatója. 1967-ben Kovács István, a cambridge-i egyetem művészeti
kiadványában tette közzé „A fényen át a teljességig” című Moholy-NagytanuImányát. Lengyel József a „Kortárs” 1967 márciusi számában említette Kassákkal kapcsolatban. Major Máté pedig Marcel Breuer-ról írt
kiváló cikkében szintén megemlékezett róla, mint mesterről.
*
Milyen hihetetlenül gazdag a magyar művészet, nemzetközileg elismert, korszakos jelentőségű alkotókban! Annak kell lennie, hiszen, egy
fölényes mozdulattal készek vagyunk lemondani egy olyan festőről, szobrászról és művészről, mint Moholy-Nagy László. A németek, a franciák, a
hollandok és az amerikaiak sokkalta jobban ismerik és becsülik munkásságát, mint mi, magyarok. De talán így is van ez rendjén. Minek nekünk
Moholy-Nagy? Hogyan tudnánk beilleszteni kultúránkba? Igaz, Kassák,
József Attila, Bartók és Weöres körében igen szépen megférne.
Talán, évtizedek múlva, egy szorgosan kutató művészettörténészünk
hozzáilleszti majd az ő nevét is Pannóniái Mihály, Mányoki Ádám, Markó Károly és Vásárhelyi Viktor nevéhez, akik mind külországban keresték boldogulásukat. Moholy-Nagyról szólva, még azt is hozzáteheti majd,
hogy az ő esetében sikerült a század egyik legjelentősebb mesterét teljesen kirekeszteni nemzeti művelődésünkből, olyannyira, hogy hosszú évekig még puszta nevéről sem illett tudomást venni!
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CZIGÁNY MAGDA
A visszatért űrhajós 603
Kiállítás a University Art Museumban, Berkeley, California, 1969 október 7–november 2.
Moholy-Nagy László festményei, eltekintve első kísérleteinek útkereső
bizonytalanságot takaró változatosságától és az utolsó évek váratlan, de
annál nagyobb erővel kitörő szín- és formagazdaságától, nem műalkotásoknak, hanem tudományos vagy technikai szakkönyvek lapjaira tartozó
szövegközti illusztrációknak tetszenek. Nemcsak, mert mértani formái, az
egymást metsző vagy eltakaró síkok, vonalak, korongok vagy keresztek
az ábrázoló geometria síkra vetített terét idézik fel, hanem, mert az érzelmek irracionális területét szigorúan kirekesztve egész mondanivalójukat
az értelemre összpontosítják. Céljuk nem gyönyörködtetés, hanem a magyarázat, elvont fogalmak vizuális ábrázolásával a figyelemnek a képekben kifejezett probléma megértésére irányítása. A festmények színrétegeinek lassú lefejtése és az idomok egymáshoz való viszonyának felmérése
közben a magyarázó szöveg hiánya még nem okozna talán különösebb
akadályt, de átlátszó vagy áttetsző festmény collage-ai végső értelmének
feltárásához elengedhetetlenül szükségesnek bizonyulnak Moholy-Nagy
könyvei és tanításai. De a könyvek és illusztrációi, vagy másképpen kifejezve Moholy-Nagy festményei és azok magyarázata mögött a művész
egyénisége teljesen háttérbe szorul; művei személytelennek látszanak és
még a festő szándékának megértése után sem ébresztenek fel mást, mint
szellemi elismerést és Moholy-Nagy fanatikus következetességének csodálatát.
Moholy-Nagy jól ismerte a túlzott intellektualizmus, a művészet álarcában parádézó tudományosság, a hidegség és érzéketlenség gyakran
hangoztatott vádjait. De amíg életrajzában és tanulmányaiban a tudatalatti
képelrendező és színkiválasztó szerepének fontosságát és a művész ösztönös szerkezeti egyensúlyra törekvését mintegy védekezésképpen folyton hangoztatta, a művészi objektivitás lehető legmagasabb színvonalának
eléréséért hozott sorozatos áldozatokat is kíméletlenül feltárta. 1920 és
1930 között Moholy-Nagy fokozatosan távolította el képeiből a mondanivaló egyöntetűségét és élességét zavaró elemeket; a természetből kölcsönzött motívumokat a semleges mértani elemek váltották fel, a formák
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gazdagságát azok lassú, könyörtelen, minimálisra csökkentése követte,
színeinek sokszor erőteljes kontrasztját mennyiségben is és tónusban is a
megértéshez szükségesnek bizonyuló didaktikus jellegű színkezelés oldotta fel és a felületeknek az impresszionizmus óta elfogadott szabad és
kifejező kezelését a szinte gépiesen sima, személytelen festői eljárás szorította ki. Moholy-Nagy sohasem állította, hogy ez a festői mazochizmus
természetes, zökkenőmentes fejlődési folyamat volna, de a cél érdekében
művészi egyéniségét mindenkor hajlandó volt megtagadni: „Célom nem
az egyéni felfedezések, hanem a semleges mértani formákkal dolgozó új
művészeti szemlélet bemutatása volt. Úgy gondoltam, hogy minden más
elem zavaró hatását mellőzve a mértani formák a viszonyok lényegét emelik ki. A festék sima, személytelen kezelése, amely a felszín minden változatosságát megtagadja, ezt még jobban hangsúlyozta. Ez aszketikus önmegtartóztatást követelt, azoknak az előnyöknek az önkéntes feladását,
amelyek az impresszionizmus, és még jobban a kubizmus után minden
festő privilégiuma volt... Hosszas habozás után – mivel az anyag lehetőségeit szerettem – úgy éreztem, hogy az egyéni tulajdonságokat fejez ki és
néha a hipertrófikus ego-t; hogy a természetnek a felszín variálásán alapuló kifejezésének eredeti szükségessége már megszűnt, miután az absztrakt festők a képszerkesztésnek közvetlenebb és alapvetőbb módszerét
megtalálták. A változatos felszínértékű anyagok használatát feladtam.”
Végül is úgy tűnt fel, hogy Moholy-Nagynak a félrevezető szubjektivitást
sikerült teljesen eltüntetnie festményeiből. Olyannyira, hogy a legváltozatosabb műanyagok felhasználását, a gépi úton történő festést, sőt a képek
sorozatgyártásának ötletét is elfogadta és alkalmazta.
De ez a végletekig vitt objektivitás csak látszat. Mert az elképzelések,
amelyeket Moholy-Nagy festményei megvilágítani hivatottak, nem az
absztrakt művészet általános törvényei, hanem a festő teljesen egyéni,
belső szükségszerűségből fakadó művészi világnézetének vizuális kifejezési formái. Sajátos problémáknak sajátos ábrázolásai és éppen ezért
minden illusztratív jellegük mellett még legintellektuálisabb festményei is
szigorú egyensúlyukkal és komoly mértéktartásukkal esztétikai értékeket
is kifejeznek.
Moholy-Nagy központi témája a fény. Nem az impresszionistáknak a
tárgyak felületét körülíró és tónusukat megszabó fénytörési szemlélete,
hanem ellenkezőleg, a tárgyakon áthaladó fénysugár, amely térbeli elhelyezkedést és viszonyt, mozgást és időt határoz meg. A fényhatások tanulmányozása, a fény és árnyék játékának elemzése és változatosságának
művészi felhasználása filmjeiben, fényképeiben és fényképezőgép nélküli
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felvételeiben az úgynevezett foto grammokban ismerhető fel legkönnyebben. Nem véletlen, hogy Moholy-Nagy az elsők között használta fel művészi célokra az új filmtechnikát, legtöbbször a forgatókönyv segítségét
és sokszor a természetből kölcsönzött képeket is mellőzve. A teljesen
absztrakt fényjelenséget ábrázoló filmje, a Fényjáték: fekete-fehér-szürke
1930-ból egy csaknem tíz évig tervezett „fénybemutató gép” falra vetített
képsorozatának megörökítése. Moholy-Nagy ezt a „fény-gépet“ tekintette
tervezői tevékenysége legnagyobb eredményének. A gép mozgatható rácsozatai, átlyuggatott lemezei, korongjai, spiráljai, húrjai, áttetsző és átlátszó alkatrésze a mesterséges fényforrás sugarait a működtetés alatt a legmeglepőbb alakzatokba formálták és a legmélyebb feketétől a legvakítóbb
fehérig az árnyalatok minden elképzelhető fokára módosították. A fény
mozgását és változékonyságát legjobban későbbi plexiüveg szobrainak
minden anyagszerűséget elveszítő jellege fejezi ki, amikor a fény nem a
formák térbeli viszonyában, hanem a hajlított, vágott, gömbölyített, csavart, metszett és átfúrt műanyag üveg tekergő, egymást metsző és egymás
alatt, felett és mögött áthaladó éleinek fénytörésében és felületeinek tükrözésében jelenik meg, mint megannyi, a fizika törvényeinek ellentmondó, összefonódó, összecsavarodó, felgöngyölt fénysugár, térben lebegő
fényrajz. A megvilágításnak így természetesen a szokottnál is nagyobb
szerepe van. De ez nem jelenti a fényforrás helyzetének végleges kijelölését, ellenkezőleg, Moholy-Nagy a felfüggesztett szobrok vagy a fényforrás elmozdításával vagy még egyszerűbben a néző helyzetváltoztatásával
a keletkező fény és árnyék játékban és eltolódásban a fény kinetikai jellegét akarja feltárni. Sőt a fénnyel való festés utópisztikusnak tűnő lehetőségét is mérlegelte: mozgó fénycsóvák mozdulásával óriási falfelületekre,
felhőkarcolókra sőt a felhőkre vetített képek ötlete is foglalkoztatta.
Szinte meglepő tehát, hogy Moholy-Nagy műveinek legnagyobb hányada kétdimenziós, mozdulatlan konvencionális festmény, bár némelyik
a rálátás szögének változtatásával az optikai művészet határát súrolja. Ezt
azonban inkább a mondanivaló jellegéből folyó mellékhatásnak, mint az
optikai illúzió törvényeit figyelembevevő tudatos elrendezésnek kell tekinteni, mint például Vasarelynél. Moholy-Nagy ragaszkodása a tradicionális festészethez többféleképpen magyarázható: pályakezdő éveinek
képarchitektura kísérleteivel, amikor kassáki modorban a síkra vetítve
oldott meg térproblémákat, a médium jellegében rejlő kihívással, melyeknek elfogadása és legyőzése művészi és intellektuális kielégítést nyújtott,
vagy az anyagi nehézségekkel, amelyek merészebb kivitelezésű terveit
megakadályozták. De a kísérletező és tanító Moholy-Nagy számára ennél
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többet jelentett a kép: a kísérletek papírra vagy vászonra vethető lejegyzéseit és egyben vizuális segédeszközt, amelynek segítségével kísérleteinek
lényegét tanítványaival megértethette és – nem szabad visszariadni a szótól – a társadalommal megsejtethette. Moholy-Nagy művészi elkötelezettségét számtalanszor kifejtette írásaiban, amikor az absztrakt művészet
társadalmi értelemben is forradalmi jellegéről írt: „Az absztrakt művészet... a térbeli viszonyok új típusait teremti meg, új formákat, új vizuális
törvényeket – melyek alapvetőek és egyszerűek – mint egy célszerűbb,
jobban együttműködő emberi társadalom vizuális megfelelőit.”
Kassákkal együtt töltött éveinek valóságos collage-ai, vagy festett
collage-okra emlékeztető képarchitekturái még az aktivisták és a háború
alatt születő absztrakt művészeti irányzatok erős befolyását mutatják. A
Bauhaus pezsdítő légkörében találta meg sajátos mondanivalójának kifejezési formáját, a fény mozgását regisztráló áttetsző vagy átlátszó
festménycollage-t. A geometriai idomok többé nem tömörek, hanem a
fényt átengedik és így az alattuk lévő sőt többszörösen eltakart idomokat
is látni engedik. Moholy-Nagy a színtónusok változtatásával kísérelte
meg az idomok pontos térbeli elhelyezkedésének ábrázolását, sokszor
ugyanazon a színskálán belül, amikor például a szín mélyülése többszörös
takarást jelöl. Szerkezetük megértéséhez a festékrétegek elképzelt
egymásutáni lebontása szükséges, amely lassú és bonyolult feladat, bár
Moholy-Nagy bauhausi tanársága alatt aránylag kevés és szigorúan meghatározott formát használt és a festmények nyugalmat árasztó kiegyensúlyozottsága sem tereli a figyelmet más irányba.
Átlátszó műanyagokra festett képei a térhatást már nagyobb intenzitással közvetítik, különösen, ha Moholy-Nagy a plexiüveg mindkét oldalát
felhasználja, vagy ha mögé hegyesszögben vásznat vagy más hátteret helyez, hogy a harmadik dimenziót a kép valóságos mélységével és a háttérre vetített árnyékok segítségével még tisztábban érzékeltesse. Ebben a
korszakban, 1930 és 1940 között törik meg az egyenes vonalak abszolút
uralma; szabálytalan oválisok, deformált körszeletek, összepréselt drótra
emlékeztető görbe vonalak jelennek meg festményein. Az idomok változatossága korábbi mértéktartása után szinte részegítő, bár Moholy-Nagy a
legtöbbször egy-egy formát választ képéhez, amit azután különböző színekben, szögekben es nagyságban használ fel. Ezt a szerkezeti megoldást
nevezi térmodulátomak, amikor a nagyságrendben sorakozó ábrák közelítő vagy távolodó mozgás látszatát keltik.
A szabálytalan formák megjelenése, a színek kiteljesedése és a téma
kifejezésének változatossága kétségtelenül irányváltoztatást jelez, de utol1926

só éveinek magasfeszültségű érzelmi telítettségére nem készít elő. A fény
és mozgás problémája továbbra is foglalkoztatja, de a hangulat izgatott,
fojtott lesz, a korábbi képek mozdulatlan lebegését valami rejtett erő kilendíti. A körzővel, vonalzóval szerkesztett ábrákat, mintha egy hatalmas
marok dühösen összegyűrné, a síkok ráncot vetnek, egymásra tolódnak, a
vonalak felbomlanak és a színek sárga, vörös és lila izzásában feloldódnak és eltűnnek. Az életmű összegezésének lennénk tanúi, amelyben a
száműzött irracionális érzelmek is helyet kérnek? Műveinek unalmas sorozatszáma és sokszor enigmatikus jelrendszere helyett itt-ott címek is
megjelennek és a megmaradt betűcsoport is tragikus jelentést nyer: LEU,
azaz leucaemia, fehérvérűség, amelynek 1946-ban, 51 éves korában áldozatul esett. Utolsó éveiből majdnem több festménye maradt fenn, mint az
előbbi húsz év terméséből együttesen. És amíg Moholy-Nagy, mint teoretikus, esztéta, örök kísérletező és tanár, az életművét dokumentáló intellektuális-illusztratív festményeiben kerül tankönyvek lapjaira, addig, mint
útkereső, küszködő, merész, kitartó és a halál előtt sem csüggedő ember
legelső és legutolsó műveiben testesül meg. Mint ifjúkori lényegtelen
érzelgősséget zárta ki festészetéből az indulatokat, hogy azok fényévek
után előmerészkedjenek és a tér bonyolult szerkezetében helyüket elfoglalják. De ez a tér mar nem a világűrben, hanem az emberben van.
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ALBERT PÁL
Az olajfák alatt 604
Kardos G. György: Avraham Bogatir hét napja, Magvető Könyvkiadó,
1968; 427 lap.
Avraham Bogatir hét napja annak a mozgalmas, váratlan eseményekben
gazdag hétnek a története, 7947 nyarán, Palesztinában, amikor egy idős és
bölcs zsidó gazda, Beér-Tuvia falujának lakója, mint már élete során anynyiszor, ismét közvetlen közelről ismerkedik meg a Történelemmel: abban a válságos pillanatban, amikor az Écel, a cionista titkos szervezet
egyre merészebb terror-akciókkal hívja fel létére és követeléseire az angol
„megszálló” figyelmét, amikor ez utóbbi a „rendet” házkutatásokkal, internálásokkal, bürokratikus erőszakkal, statáriális ítéletekkel igyekszik
fenntartani, s a földre egyaránt jogot tartó két közösség, a zsidó és az arab
között, türelmetlenségtől, értetlenségtől, kölcsönös gyanakvástól, sót
megvetéstől kezd a légkör végérvényesen megromlani.
Avraham Bogatir – a hajdani Ábrám Jakubovics – hosszú élete során
sok mindenen ment keresztül: egy fuvaros fiaként a harkovi gettóban pillantotta meg a napvilágot, az orosz gimnáziumban és forradalmi egyletekben kezdett eszmélkedni, rokonszenvvel figyelte a tizenkettes forradalmat, de tüstént utána mégis a kivándorlást választotta, a Szentföldön
élte meg a világháborút, a török megszállást, orosz fogságot, az első esztendők igavonó munkáját, a lassú gyarapodást, önállósulást, a második
világháborút, nagyobbik fiának, Giorának halálát, aki 38-ban Szodomában véletlenül egy angol aknára lépett. De most, hajlott korára mégis valami anyagi és lelki egyensúlyra jutott. Hiába portyáznak a környéken a
kasztinai rendőrség tagjai, jelennek meg időről időre a „pipacsok”, a vörös sapkás ejtőernyősök, hiába jár a mendemonda a kenyai és szudáni brit
koncentrációs táborokról, s hiába keseríti életét kiszikkadt, korlátolt felesége és kacska-kezű, idióta fia; serdülőlányában, az izmos, dolgos
Rinában, egyre több öröme telik, a munka is lassan meghozza gyümölcsét
a kövenként megtisztogatott földön, esténként pedig Anyegint vagy, Puskin fordításában, Mickiewiczet olvasgatva el lehet merengeni a múlton.
Az apróbb nyavalyák ellenére engedelmeskedik még a test is az akarat
parancsának, s nem aludt ki a „mohó és mély emberi kíváncsiság” sem:
egyszóval, Avraham Bogatir lehetőségeinek határát fölismerve viszonylag
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elégedett és mindenképpen bölcs ember, aki az olajfák alatt nyugalomban
és békében szeretne élni...
Ezt a kényes egyensúlyt zavarja meg a Történelem „küldöttének”, Dávidnak, egy jeruzsálemi terrorista sihedernek a megérkezése, aki élete
első és mindjárt balul sikerült hőstette után, az üldöző angol katonai rendőrség elől menekülve, pisztolyával hadonászva ront be egy keddi éjszakán
Avraham Bogatir házába. A meghökkent, de jóságos gazda a szomszédok
és a falusi rendőrség kíváncsi tekintete elől elrejti a fiút, majd elhatározza,
hogy a bújkáló gyerek apjának üzenetet víve föllátogat Jeruzsálembe. A
Gazah-i börtönben tett félnapos kényszerű kitérő után Jeruzsálemben
egymást érik az események. Avraham Bogatir a buhárai negyedben
nagynehezen megtalálja Dávid töpörödött, kaftános-turbános írásmagyarázó apját, Ezra Mizharit; elvetődik a Harcoló Cion szenvedélyes terroristáinak egyik földalatti hadiszállására; másnap az Óváros kis orosz vendéglőjében összeakad az egyik szomszéd birtokos goyte feleségével, Annával, aki férjét elhagyván éppen a Via Dolorosa görögkeleti zárdájába
készül bevonulni, s akivel – évtizedes szótlan, gyengéd szerelmére emlékezve – még egy alkonyati sétát tesz a Scopus-hegyen; estére azonban
már nem találkozhatnak, hogy a múltról, kedvenc orosz íróiról,
Jeszenyiről, Kuprinról, Cvetajeváról beszélgessenek, mert a városban az
angolok meghirdetik a kijárási tilalmat.
Beér-Tuviába visszaérkezve újabb baljós hír fogadja Avraham
Bogatirt: néhány forrófejű zsidó megölte a falu földjeit őrző beduin törzs
előkelőségét. A gazda mégis reméli, hogy az élet megy a régi rendjében
tovább, s a lassan oldódó, dacos hallgatásából engedő Dávid is mellette
maradhat, mint egy megbékült, szemérmesen lírai jelenet idézi –, segíthet
neki szántó-vető munkájában. De a nyugalom már nem tart soká: az arabok és beduinok ajtaja a zsidók előtt gyanakvóan, némán bezárul, a falu
közösségének kedélye egyre nyomottabb, angol rendőrosztagok szállnak
ki razziára, házkutatásra, majd Dávid is nyomtalanul eltűnik, s a könyv
utolsó lapján, amikor egy fenyegető páncélos terepjáró áll meg Avraham
Bogatir telke szélén, bizonyára az öreg és „humanista” zsidó parasztgazda
sorsa is beteljesedik ...
Az Avraham Bogatir hét napjával a magyar irodalomba beköszöntő
Kardos G. György – akit ismeretlenül is fiatal hősével, Dáviddal egykorúnak vagy valamivel idősebbnek, vagyis ma már az ötödik évtizedbe
belépett férfinek vélnénk – személyes emlékeiből meríthetett, de úgy,
hogy történetének perspektíváit a palesztiniai válság későbbi, napjainkig
tartó alakulása is megszabta. Ebből a távlatból igyekszik – elgondolkozta1929

tóan, tisztességesen, bár talán kissé didaktikusán – fölvetni az erőszak, a
jogos nacionalista törekvés és a fegyveres ellenállás problémáját; szembesíteni a Szentföldön farkasszemet néző erőket: a „rendfenntartó” angolokat, a független államról álmodó zsidókat és az egyelőre szótlanul figyelő
tanúkat, az arabokat; s Avraham Bogatirnak a terroristák parancsnoka
előtt elmondott indulatos szavaival figyelmeztetni egy súlyos tévedésre:
az arab közösség integrálásának elmulasztására.
Az olvasó a publicisztikai elmélkedőnél mégis meggyőzőbbnek, hatásosabbnak érzi a portré-festőt, aki néhány találó, olykor gyengéden humoros vonással szereplők tucatjait vázolja fel a kisregénynél alig terjedelmesebb kötet lapjaira. A bölcs, békére vágyó Avraham Bogatir mellett a zsidóknak legváltozatosabb típusait örökíti meg: a vakmerő terroristát, a
szentimentális oroszt, a tengeren túlról visszavándorolt kispolgárt, a berlini ügyvédből lett kávémérőst, a falusi saktert, a nagylelkű és naív
kibucnyikot, az idealista kommunistát, a kaftános Talmud-magyarázót, a
keleti mesék világában élő jemenieket és a céltudatos, derűs, harsány,
kissé talán túlságosan is harsány szabrákat meg az üzletemberként vagy
turistaként érkező külföldieket, a Jewish Agency földvásárlóját, a mulatságosan lelkesedő amerikaiakat. Igaz, arab figuráit mintha jószándékúan
óvatoskodva vagy kevesebb tapasztalattal, vázlatosabban jellemezné a
szerző, igen jól sikerült viszont az angolok egyénítése: a durva inspektorok, zaklató katonai rendőrök mellett olyan megható szereplőket is találunk a könyvben, mint a szerelemből héberül tanuló sergeant Mosedale,
akit azután a cionista ellenállók végeznek ki túszként vagy A. G. Collins,
a liberális elveket hirdető, művelt gyarmati tiszt, aki bűntudatosan szégyenkezik birodalma túlkapásai miatt; s végezetül ezt a tablót gazdagítják
a drámán kívülálló pittoreszk statiszták is, mint egy orosz pópa, egy görög
ingyenélő vagy egy ópiummámoros örmény szállodásnő.
Kardos G. György érdekes, színes, gördülékeny stílusban megírt regénye nem véletlen siker Magyarországon, ahol személyes érdekeltséggel
is, bizonyára nemcsak azok olvassák izgatottan, akik Izrael népével rokonszenveznek, de azok is, akik – talán a szerző szándékaitól függetlenül
– földrajzilag hozzájuk közelebb lévő „rendfenntartókra” és nemzeti jogaikhoz ragaszkodó „ellenállókra” gondolnak. A recenzor ezt a sikert csak
elégedetten nyugtázhatja, mert bárcsak minden bestseller irodalmilag
ilyen igényes lenne, s bárcsak mennél több példa akadna erre a honi prózából jobbára hiányzó műfajra! A kritikus tehát nem a siker ellen beszél,
amikor két aggályának mégis hangot ad. Az egyik inkább csak a jövő
örvendetes cáfolatára váró érzés, érveket nélkülöző sejtelem: az önéletraj1930

zi anyagból táplálkozó és egyszerre mindent zsúfoltan elmondó első
könyv után nemigen látni az író további útját, fejlődését, hacsak nem az
ismétlés irányába. A másik pedig ízlés dolga: ez a nálunk szokatlan téma
talán megérdemelte volna, a felsőbb bestseller szintnél is igényesebb irodalmiság érdekében, a nálunk szokatlanabb feldolgozást is: a hagyományos didaktikus-pittoreszk, naturalista-pszichológiai szemlélet helyett az
olvasó beidegzettségére, „elvárásaira” kevésbé számító, a nyelvet szabadabban kezelő, a formát merészebben újító stílust is.
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ZSIGMOND ENDRE
Összefoglaló mű Széchenyiről 605
George Bárány: Stephen Széchenyi and the Awalcening of Hungarian
Nationalism, 1791–1841. Princeton University Press, Princeton, 1968,
487 l.
Bárány György Széchenyi könyve az utóbbi évek, vagy talán évtizedek,
egyik legjelentősebb magyar történeti életrajzi monográfiája. A kötet egy
készülő teljes Széchenyi-életrajz első része és 1841-ig, tehát a „Kelet Népe” körüli vitákig kíséri hősének életét. A munka arányait tekintve feltehető, hogy még legalább egy, vagy talán két vaskos kötetre lesz szükség,
mire a szerző bemutatja Széchenyi teljes munkásságát.
Bárány György 1956-ban telepedett le Amerikában és 1960-ban, a Colorado-i egyetemen szerzett doktori fokozatot a történelemtudomány köréből. Széchenyiről szóló doktori értekezését bővítette ki aztán, mintegy
nyolc évi munkával, jelenlegi könyvére. 1960 óta a szerző a denveri egyetemen a történelemtudományok tanára.
Széchenyi Istvánnal több jeles magyar tudós és író is foglalkozott, de
az ő munkáik sorából is kiemelkedik Bárány György vállalkozása. Iványi
Grünwald Béla és Viszota Gyula például igen értékes részlettanulmányokkal gazdagította ismereteinket, de nem foglalta össze kutatásainak eredményeit teljes életrajzzá. Németh László és Szekfű Gyula kötetei viszont, inkább interpretációs jellegűek és, bármily kiváló munkák is
a maguk nemében, nem törekednek teljes és tüzetes Széchenyi-kép felvázolására. Bárány könyvét pedig éppen a teljesség igénye és az adatok páratlan gazdagsága jellemzi.
A szerző átkutatta az osztrák, angol, francia, amerikai, svéd és vatikáni
könyvtárak és archívumok anyagát, összegyűjtve szinte minden Széchenyire vonatkozó adatot és utalást. Kutatásainak alapossága és tüzetessége
valóban példaadó: nem kerülte el figyelmét a legkisebb adat sem, akár
magyarországi, akár külföldi utalásról van szó.
A szerző ismerteti és elemzi kötetében az eddigi Széchenyi-kutatók
eredményeit és szempontjait, sorra vizsgálva – többek között – Kemény
Zsigmond, Iványi Grünwald Béla és Szekfű Gyula műveit. Természetesen
nem fogadja el kritika nélkül az eddigi eredményeket és például Szekfű
Gyulát elmarasztalja abban, hogy Széchenyiről egyoldalúan konzervatív
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és hungarocentrikus képet festett. Másrészt bírálja a marxista kutatókat is,
akik – véleménye szerint – még mindig nem mérték fel kellőképpen Széchenyi szerepének jelentőségét a magyar történelemben. Bírálata azonban
mindig mérsékelt és példásan tárgyilagos: elsődleges célja nem a vita,
vagy egyéni nézeteinek mindenáron való hangoztatása, hanem a tudóshoz
méltó tárgyilagos bemutatás és józan értékelés.
Az, hogy ez a kötet nem Budapesten, hanem a denveri egyetem egy
dolgozószobájában készült, jelentősen növeli értékét. A szerző Széchenyit
mint európai és európai jelentőségű államférfit mutatja be, kiemelve őt
abból a szűk keretből, amelybe néhány magyar szerző akarta beleszorítani. A kötet angol nyelve gördülékeny és jól olvasható, és így végre megnyitja az utat Széchenyi megismertetése előtt a nyugati világban.
Mint Boyd C. Shafer professzor is kiemeli rövid előszavában: „A nyugati világ túl keveset tud Széchenyiről, erről a nagy magyarról és nagy
férfiúról. Bárány György növeli Széchenyi-ismereteinek és – azt hiszem –
növeli a magyarok és az egész világ ismereteit is a magyar államférfiról.”
Bárány György áttekinti az egész magyar és külföldi Széchenyiirodalmat, majd, a szinte tanulmány-számba menő függeléknek végén így
ír: „Talán szabad itt még egy szót szólnom a Széchenyi-kutatások néhány
legfontosabb feladatáról. Fontos lenne, ha a Magyar Történelmi Társulat
folytatná Széchenyi összes Munkáinak kiadását a „Fontes”-sorozatban:
Széchenyi leveleinek és kevésbé ismert munkáinak újra-kiadása már régóta időszerű! Ezt a munkát csak olyan történészek végezhetik, akik Magyarországon élnek és állandó összeköttetésben vannak az illetékes archívumokkal. Nyugaton élő tudósok viszont felkutathatnak újabb anyagot
Széchenyi és Magyar- ország európai kapcsolatairól – amint azt e sorok
írója is megkísérelte. Együtt olyan monográfiákat adhatnánk ki, amelyek
megnyithatnák az utat a „legnagyobb magyar” teljes és véglegesnek tekinthető életrajzának kimunkálása előtt.” (Kiemelés az eredeti szövegben.
– Zs. E.)
Amíg a budapesti és külföldi Széchenyi-kutatók kívánatos és gyümölcsöző együttműködése meg nem indul, Bárány György kötetét kell tekintenünk az eddigi Széchenyi-irodalom kiemelkedő, legfontosabb összefoglaló munkájának.
A szaktudósok feladata lesz, hogy Bárány művét részletesen ismertessék és elemezzék, felmutatva erényeit és eredményeit, valamint esetleges
fogyatékosságait. Ebben a rövid jegyzetben csak fel szeretném hívni a
figyelmet erre az értékes munkára, amelynek kétségtelenül ott a helye a
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magyar történettel foglalkozó kutatók és történelmünk iránt érdeklődő
olvasók könyvtárában.
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GÖMÖRI GYÖRGY
Az örök áram sodrában 606
Siklós István: ember5húrral, Szepsi Csombor Kör, London, 1968, 94 lap
Kevés költő ismeri magát annyira, mint Siklós István, legalábbis kevesen
lennének képesek arra, hogy költői céljukat és elképzelésüket olyan pontosan, s érzékletesen ki tudják egyetlen mondatban fejezni, mint ezt ő
teszi első verseskötete, az emberpárral önvallomásszerű fülszövegében.
Ezzel egyszerre megkönnyíti és megnehezíti a kritikus dolgát. Megkönynyíti, mert támpontokat ad; megerősít némely, a versekből sugárzó sejtéseket; de meg is nehezíti, mert az önjellemzés nem oldja fel azt a zártságot, különösséget, sokak szemében már-már különcködő egyediséget, ami
Siklós költészetét jellemzi. Viszont már ez a szöveg nyilvánvalóvá teszi
azt, hogy ennek a lírának a különössége részben szándékos, hogy a költő
hol belső sugallatok médiuma, hol pedig tudatosan képalkotó és képszerkesztő stiliszta. Legsikerültebb versei e két elem egyensúlyából születnek,
míg az egyensúly felborulása torzulásokat, ízléshibákat eredményezhet.
Siklós „az időtől független jeleknek” a modern költészet eszközeivel
való felkutatását és megnevezését tűzte ki céljául. Ez az igény aligha valósítható meg teljesen, hiszen az egy örökkévaló teremtőerő kivételével
(amit a hívő ember, s így a szanszkrit bölcstől a keresztény gondolkodóig
mindenki feltételezhet) nincsen semmi, ami az időtől valóban független
lenne. Fogalmazzunk pontosabban: Siklóst a társadalmi lét adott formáitól független valóság érdekli, tehát nem a felszínes, tárgyi-empirikus, hanem a belülről kivetített lényegi valóság, az atman. Amely a hindu mitológiában kettős jelentésű – jelentheti minden egyén legbensőbb lényegét,
de a világmindenség Énjét is. Siklós költészete egy roppant szakrális gondolat melegforrásából buzog fel, ami nem más, mint az egyéni lényeg és a
szellemi világlényeg szavakkal való összekapcsolásának igénye. Ezért
bármilyen bizarrul, vagy profánul hangozzanak is Siklós némely sorai,
versei alapjában egy védantikus-vallásos élményről, s egy töretlenül egységes világra való sóvárgásról vallanak.
Ennek az élménynek, tehát annak, hogy a világ jelenségei összefüggnek, egy forrásból egy mederbe ömlenek, a fonákja a látszatvilágtól, s
ennek is legfelszínesebb rétegétől, a percvalóságtól való megcsömörlés,
megundorodás. Lehet, hogy erre utal Siklós, amikor „az örök egyforma606
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ság közönyé“- ről ír. Holott az ő világa egyszerre örök és változó: úgy
egyforma, hogy szüntelenül forr, mozog, hullámzik. Teremtéselőtti, vagy
szüntelenül újrateremtődő, még képlékeny világ ez, állandó jelképei a
szél, a halak, a férgek és a tenger. Idézzünk egy jellegzetesen siklósi képsort: „sistergő pára, gőz gomolyából kihabzó /csapással úszik a
vízSdörögve medret ér / a tenger testévé forrva ing, nyüzsög / a léte .. . “
vagy egy másikat: „test hullámzik mérhetetlenSegyetlen üvöltés hörgő
századok / buboréka benne füleket növesztve zúg... ” A természet kietlen,
ellenséges, olykor apokaliptikus borzalmat keltő képei körülveszik, elbontással fenyegetik az egyedülmaradt, biológia-idegrendszeri lényére lecsupaszított embert, aki szavakkal próbálja magát visszaigézni az Örökkévaló feltétlen kegyelmébe.
A szavak nemcsak mágikus jelentőségűek, hanem jelzések is a külvilágnak, a kapcsolat-teremtés eszközei. De Siklós esetében a megszólalás,
maga a versírás ténye antinómiát takar. Szavakból teremtene magának
szigetet, otthont, szárazföldet a talpa alá, s ugyanakkor kételkedik a szavak értékében, erejében, tartósságában. „Már nincsen jelentése a szavaknak” kezdi egyik versét „a legkomorabbak is / színtelen keverékké válnak
...” másutt: „szúvatag szó”-ról, „fanyarul fonnyadó szavak”-ról ír. Ez, ha
úgy teszik, a huszadik század jelszófóbiás, propagandacsömörös emberének a szkepszise, ebben Siklós számos magyar és másnyelvű költőtársával osztozik. De ezen túl az emigráns lét újabb mély ellentmondás elé
állítja a magyarságától elszakadni nem tudó, de a magyar nyelv szűkös
kommunikációs lehetőségeit (s így közvetve irodalmunk másodlagos jelentőségét) felmérő, s ennek keserűségét átérző költőt. Mert mint azt szép
versében írja: „az ki rég szólt vala magyarul / szólana már idegen /
sSzabadabb ércfuvolákon“ – szólana, de mégsem szól. Mert a líra nyelvén
igazán hitelesen csak magyarul beszélhet, így Siklós „időtlen” fogantatású
lírája, mivel magyarul cseng Londonban, kiállást jelez és elkötelezettséget
és reményt is, hogy bár a szavak kiüresedtek és kilúgozódtak, újjá lehet
formálni, s jelentéssel megtölteni őket, s hogy: hátha mégis van célja s
ideje ennek a – szolgálatnak.
Siklós költészete magyarságát nem tematikájának, hanem nyelvének
köszönheti. Egy-egy versétől eltekintve nincsenek sem magyar vonatkozású, sem hagyományosan közéleti megnyilatkozásai. Viszont, hogy filozófiai-képi élményét kifejezhesse, Siklósnak egy olyan formanyelvet kellett teremtenie, amely a magyarban eddig csak nyomokban létezett. Nyelvében a modem magyar líra Weöres Sándor nevével fémjelzett eredményei érdekes szintézist alkotnak középkori és tizenhatodik századi magyar
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szövegek ízeivel és stílusfordulataival. Ez a modernül archaizáló törekvés
annál is jogosabb, mivel a védantikus szellem örök (ősi és mégis új) költőiségét teljesen modern, vagy csak archaizáló szövegben aligha lehetne
kibontani.
Az ember5húrral modernsége tehát sokkal összetettebb, s egy-egy versen belül szervesebb, mint egyes, nyugati modelleken élősködő, vagy
képzelt összefüggések révületében szó-maszturbáló verselő társaié, összetettebb, mert van filozófiai alapja, s vannak a magyar hagyományból táplálkozó nyelvi gyökerei. Siklós szemlélete, mint erre már utaltunk,
ontológikus és valamiképpen ember-előtti, de ugyanakkor képeit át-megátszövik az antropomorf elemek – „isten szakálla“, „istenközöny lebegő
nyelve”, vagy a kevésbé sikerült: „a túlvilág őrlő zápfoga” szolgálhatnak
például – s így élménye részben emberszabásúvá lesz, emberi formákban
ölt testet. Bár vallomása szerint olyan festők, mint Rouault vagy a finánc
Rousseau közelebb állnak hozzá, képalkotása inkább komor északi expresszionistákat, helyenként Salvador Dali-víziókat idéz. (Itt jegyezzük
meg, hogy Siklós nem „színes” költő, versei inkább hanghatásukkal és
plaszticitásukkal hatnak, mint színeikkel.) Mivel Siklós képtechnikájában
kétségtelenül fontos szerep jut a szürrealista elemeknek, s mivel képei
nem semmisítik meg gondolatait, én őt Juhász Ferenc helyett inkább a
szerb Vaskó Pópával rokonítanám, akit különben Siklós is nagyrabecsül.
Mint Pópánál, nála is sajátos módon keveredik az ősi és a mai, a népi és
az intellektuális; a vers, látszólagos nyitottsága ellenére is összefüggő
szerkezetet alkot.
A nyitottság, a dolgok egymásbafonódásának, kezdet- és
végnélküliségének érzékeltetése Siklós írásjelhasználatában is megnyilvánul. Verseinek nincs külön címe, a cím szinte mindig azonos az első
sorral, a versek kisbetűvel kezdődnek és pont nélkül végződnek, csupán
egy-egy „S” emelkedik ki hullámtarajként a szófolyamból, őszintén szólva nem tudom, mi szükség van arra, hogy ezt a kötőszót kiemeléssel
nyomatékosítsa, annál is inkább, mert ebben sem következetes (pl. a 39.
oldalon „éSösszeomlik“ után néhány sorral „idegenség görcsétÉs a szitáló
vak szeleket” olvasható); hasonló fenntartásaim vannak a számjegyek
szövegben való alkalmazása ellen a címben is: „ember5húrral“. Meggyőződésem, hogy ez sem modernebbé, sem eredetibbé Siklós versét nem
teszi.
Ezekben a versekben elég gyakoriak a neologizmusok. Többnyire szerencsésen illeszkednek a szövegbe: omladó, elevenítlen, árnyaz, sűrűdik,
szára-száradt, hadrabeszéd – sőt: „bablahadarék szófeje“. Modorosnak,
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csináltnak érzem viszont olyan kifejezéseit, mint „az emberes akarat
beporosul” vagy „éS pórusát kiverte lágy nyirok / mit fellegek tokája rányitott“. Nem győznek meg az olyan hasonlatok sem, mint „érte parázslik
e kéz kongó kupolája”, különösen, ha előzőleg már a száj „tikkadt, parázsló kupolájá”-val találkoztunk. Ebből a példából ugyanis arra a nem
helytálló, de nem is egészen cáfolható következtetést lehetne levonni,
hogy Siklós képei, hasonlatai gyakran felcserélhetőek. (Ez a felcserélhetőség, nem-evidens illeszkedés az avantgardista költészet, különösen a
szürrealista irányzatok legszembeötlőbb gyengéje.) Szerencsére ez a vád
nem áll Siklós kötetének nagyobbik részére, ahol nincs szükség arra, hogy
a szerzőt szorosabb versszövésre, igényesebb képalkotásra biztassuk.
Ilyen és ehhez hasonló erények jellemzik Siklós emlékezetes verseit,
olyanokat, mint „erdők lőporszaga dülöng a levegőn: erdély, az ki rég
szólt vala magyarul”, aztán a későbbiek közül „az ujjam begyén a termeszek..., „sirályok vergődnek látóhatárom karmaiban” és a „sKarom felső
izmán fekszik ...” kezdetűeket. Ezek kivétel nélkül látomásos helyzetképek, induljon bár ki a költő általánosan ismert és vitatott témából, vagy
saját pillanatnyi lelkiállapotából, rendkívül szuggesztíven bontja ki merész, meghökkentő képsorait. Ilyenkor sikerült megközelítenie saját óhajtását, azt, hogy „egek, árvizek, setétség” erejével beszéljen. Kár, hogy
más verseiben, így a hosszú zarándoklás kicsi jézushoz című költeményében a látomás egysége szétforgácsolódik, a másodlagos ihletből archaizáló nyelvű naturalista leírásra telik.
Az ember5húrral, Siklós István első verseskötete, így sem lebecsülendő teljesítmény, hiszen Siklósnak számos versben sikerült maradéktalanul
kifejeznie a lét egy lényeges antinómiáját: az ősenergia változatlanságát
az állandó változás zuhogásában. Kérdés, tovább bővül-e költői skálája,
tud-e majd lényegeset mondani a kor emberéről, akit szinte elfednek az
adathalmazok, szám-szövevények, előregyártott ízlés- és viselkedéssémák. Eddigi eredményei arra biztatnak, hogy erre is képes lesz, s a káosztól szenvedő tehetetlen ember után versbe tudja majd igézni a szellemi
energiát koncentráló, tevékeny, teremtő ember felülkerekedését, győzelmét az anyag forró, mocsaras világán. (Ha ez a győzelem egyáltalán lehetséges.) „Az örök egyformaság közönyén” csak az ilyen ember tud változtatni, az, aki megélvén, versben tudja elmondani az örök alakításalakulás izgalmát.
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WÖLLNER FRIGYES
„Az emberi jelenség” magyarul 607
Pierre Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség. Fordította Rezek Román.
Occindental Press, Washington 1968, 412 lap.
29 évvel ezelőtt 1940. júniusában fejezte be Pekingben élete nagy művét,
a „Phénoméne Humain”-t – „Az emberi jelenséget” – az akkor még csak
szakmai körökben ismert francia jezsuita geológus és paleontológus, Pierre Teilhard de Chardin. „Az emberi jelenség” megírása két esztendőt
vett igénybe, ennek sokszorosát, 15 évet az a kénytelen várakozási időszak, amely alatt a kéziratból könyv lehetett. A Katolikus Egyház ideológiai-fegyelmi jellegű tilalmainak hatályát csupán a szerző halála függesztette fel, s így csak 1955-ben vehette kezdetét az a publikációs sorozat,
amelyből Teilhard de Chardin gondolatait a maguk egészében a katolikus
és nemkatolikus világ megismerhette.
A francia nyelvű kiadást természetesen nyomon követték a fordítások.
A jezsuita geológus és paleontológus írásainak nagy része immár minden
világnyelven hozzáférhető. „Az emberi jelenség” még oroszul is. (Az
1966-os moszkvai kiadás mellesleg a Szovjetunióban az első publikáció
jezsuita szerző tollából.) A körülmények igazolta kisebb ütemben ugyan,
de folyik Teilhard de Chardin írásainak magyar nyelven történő megjelentetése is. Ez elsősorban és csaknem kizárólag P. Rezek Román OSB érdeme. A bencés író a 6o-as évek elején igazi önfeláldozó munkával vetette bele magát a művek magyarra átültetésének egyáltalán nem könnyű
feladatába. Az első a „Benne élünk” – Le Milieu Divin – 1964 végén készült el és immár második kiadása is megjelent. 1968 vége óta pedig
újabb kötet, „Az emberi jelenség” szolgál alkalmul Teilhard gondolatainak tanulmányozására. A kötet annak bizonyítéka is, hogy a fordító nemes szándéka és elszánt akarata sem a munkáját kísérő csekély érdeklődésen, sem pedig a részint ebből adódó, s a kiadás ütemét lassító interkontinentális koprodukción nem szenvedett hajótörést. A könyvet a washingtoni Occidental Press adta ki, Spanyolországban nyomták, a fordító viszont Brazíliában dolgozik.
Az ízlésesen kiállított 412 oldalas kötet az eredeti francia szöveg teljes
fordítását tartalmazza, azaz nemcsak a szoros értelemben vett „Emberi
jelenséget”, hanem a szerző „Figyelmeztető”-jét a kötet elején, „összefog607
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laló vagy utószó” című magyarázatát és a „Függelék”-et a kötet végén. A
magyar kiadás a Teilhard de Chardin tollából származó írásokon kívül
közli még a francia kiadás közreadója, N. M. Wildiers hittudományi doktor Előszavát és Utóiratát, valamint és végül a fordító Tájékoztatóját és
Szójegyzékét. A könyv mintegy ötödrészét kitevő körítés részletes felsorolása, bár annak látszhatik, egyáltalán nem fölösleges. E kisebb-nagyobb
írások ugyanis beszédesen vallanak azokról a nehézségekről, amelyek a
mű helyes megértése előtt tornyosultak illetve tornyosulnak. Teilhard de
Chardin elő- és utószava jóval a könyv megírása után keletkezett. Azzal a
szándékkal írta, hogy röviden összefoglalja „Az emberi jelenség” lényegét, és abban reménykedett, hogy ha a munkát ily „szellemi ostyákba”
burkolja, a jezsuita rend elöljárói engedélyt adnak a kötet kiadására.
A reménység ugyan meddőnek bizonyult – az engedélyt az elöljárók
nem adták meg –, a késői olvasó mégis bizonyos hálával tekinthet a szigorú cenzorok felé, akik, noha nem ez volt a közvetlen szándékuk, előmozdították, hogy műve első, a lényeget kiemelő tartalmi ismertetését
maga a szerző írja meg. Az elő- és utószóban az apologetikus is előbukkan, hiszen a könyv kiadásának engedélyezését éppen az a körülmény
gátolta meg, hogy Teilhard állításai nem voltak összeegyeztethetők a katolikus egyház hivatalos álláspontjával, vagy legalábbis azzal, amit a bírálók annak tartottak.
„Az emberi jelenség” szerzője ugyanis oly kényes területre irányította
érdeklődését, amely számos lényegbevágó világnézeti vonatkozást tartalmaz: a fejlődés problematikájára. „Az állatvilág és a Föld tanulmányozása
egy harmadik Genezis felé irányította figyelmemet, az emberiség genetikus származása felé” – írja felvétele alkalmával – a párizsi Tudományos
Akadémiának benyújtott életrajzi beszámolójában. A geológus és paleontológus azonban „nem elégedett meg azzal, hogy megfigyelte, s egyszerűen följegyezte a tényeket, hanem fel akarta fedezni viszonyaikat és mély
értelmüket... és lassan... kialakította azt a világképet, amely aztán mélységével, szintétikus erejével s a kultúra továbbfejlődését megtermékenyítő
hatása révén korunk egyik legeredetibb és legcsodálatosabb alkotásának
bizonyult” – olvassuk N. M. Wildiers előszavában.
A szerző természetesen nem tartotta művét a „legcsodálatosabb alkotásnak”, hanem egyszerűen látni próbált, vagy az emberre kiterjesztett
általános tapasztalatainkat” akarta „egyveretű és összefüggő távlatba állítani” (21–22. old.). A távlat lehetőségét az a körülmény biztosítja, hogy
korunkban a világ, s benne az ember, a fejlődés kiváltságos pontjára érkezett el, amelyről visszanézve át tudja tekinteni egész fejlődését, és meglát1940

ja, hogy a fejlődés áramlatán az „önmagára gördülő világban” a „Bonyolódás-Tudat kozmikus törvénye” (350. old.) uralkodik. Eszerint a tudat a
szerves bonyolódás sajátos eredménye. Az önnön fejlődésére reflektáló
ember azonban nemcsak ezt veszi észre. „Az Ember – e ponton – felfedezi, hogy ő nem más, mint a tudatossá vált evolúció”, (250. old.) a fejlődés
tengelye és nyílvesszeje, s hogy az egyetemes élniakarás összpontosul
benne és válik emberivé. (V. ö.: 23. old.)
Korunkban a reflexió újabb állomás, a „kollektív és felsőrendű, második kritikus pont felé halad. Olyan pont felé, amelyen túlra (éppen mert
kritikus pont) közvetlenül nem láthatunk. De olyan pont ez, amelyen át
előresejthetjük ...a dolgok szövetéből önmagára hajolva születő Gondolat
és a transzcendens „Omega”-központ összekapcsolódását”. (359. old.)
Erre, az evolúciós világképet, s benne az emberi jelenséget leíró
könyvre nehezen illik rá bármiféle pontos műfaji meghatározás. A szaktudomány, a bölcselet és a teológia érintkezési pontján álló munkát legtalálóbban a szerző jellemzi: vízió. A látvány nyomán feltáruló összkép
nemcsak azt igazolja, hogy az élet fejlődése határozott léptekkel haladt az
ember, s így a szellemi tudat kialakulása felé. A szerző a modern világ
jelenségei iránti mély és mindenütt kiütköző rokonszenvvel mutat rá arra
is, hogy a fejlődés az elértnél még sokkal magasabb szintek felé, a kollektív szellem és a szeretet kibontakozása felé halad.
Lehet, hogy Teilhard de Chardin világképe ugyanannyi vagy még több
kérdést vet fel, mint amennyit megold. Maga mondja, hogy sok olvasója
elégedetlenül és elrévedve csukja majd be a könyvet, s azt kérdezi: vajon
az író a tények világába, a metafizikába, avagy az álmodozásba vitte-e az
olvasót. Szándékaihoz, s az evolúciós világkép őszinteségéhez azonban
nem fér kétség. Mert, mint műve végén írja: „Hogy a világban helyet adjak a Gondolatnak, ezért bensőségesé kellett tennem az Anyagot; meg
kellett alkotnom a Szellem energetikáját; az Entrópiával szembe kellett
állítanom a fölfelé tartó Noogenezist; a Fejlődésnek értelmet kellett adnom, nyilat és kritikus pontokat; s végül mindent összegyűjteni Valakibe”. (559. old.).
„Az emberi jelenség” semmiképpen sem tartozik a szellemi étlap
könnyű fogásai közé. Könnyebb lelkesedni a valóban lenyűgöző vízióért,
mint megérteni a sokszor váratlan, s a szerző alkotta szavakkal kifejezett
részleteket. Rezek Román magyar fordítása azonban jól szolgálja a megértést, másrészt híven tolmácsolja azt az optimizmust is, amely elemi erővel árad a könyv lapjairól.
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SZENTE IMRE
Kemenes Géfin versei 608
Kemenes Géfin László: Zenit, versek Aurora könyvek, München, 1969,
64 lap.
A zenit felé
Versekkel szemben – hadd legyek őszinte és póztalan – nincs más mértékem, mint a legszemélyesebb: a tetszés vagy nemtetszés. Erre bátorít a
vájtfülűbb s dolgukat komolyabban vevő bírálók ítéleteinek egybevetése
is: a tárgyilagosság erőltetése sem óv meg a legszeszélyesebb s egymásnak ellentmondó végkövetkeztetésektől.
Ha a kritikákat meg akarná szívlelni, a költő ilyen dilemmák szarvaiba
akadna: Későn kezdtem, nem vagyok már fiatal, sietnem kell. – Kár volt
sietnem ezzel a verseskötettel, még érlelnem kellett volna. Tulajdonképpen még egy versgyűjteményt sem lett volna szabad megjelentetnem.
Kritikusaitól megtudja, hogy ígéretes tehetség, de jaj neki, ha három év
múlva sem váltja be ezeket az ígéreteket. Ha kötötten versel, vállon veregetik, hogy megtanulta a leckét (alig van ennél nagyobb sértés ma, amikor
inkább, mint valaha, a „poéta nascitur, non fit”), ha közbe-közbe szabadabban is mer billegni, az nem baj ugyan, de nem nagyon szép, hogy még
mindig nem döntött az egyfajta tánc mellett. Halálról, szerelemről ne daloljon, mert akkor rásütik, hogy romantikus és kissé avítt. De tartózkodjék
a „sztoryktól” is, továbbá a polémiától, a bölcselkedéstől s a szellemeskedéstől – ez az utóbbi ugyanis „provinciális.” (Majd adna nektek Kosztolányi.)
Bizony, nem könnyű a költőnek. De a kritikusnak sem – ezt el kell ismernie a költők sértődékeny fajának is –, mikor ahány költő, annyi esztétika. Csak egyenlőségi alapon is meg kell tehát engedni, hogy a kritikusnak is meglegyen a maga esztétikája. Az enyém például az esztétika hiánya, a fülre való hagyatkozás, a tetszés–nemtetszés elve.
Hadd kezdjem mindjárt itt az elején az Utópia című szürrealista remek
dicséretével: a „szent lovak” kínzásának leírása pontos és tömör, szenvtelensége ellenére (vagy éppen ezért) megrázóan drámai. Záróképe felejthetetlen: „A lovak némán, habtól vörösen néznek ránk a keskeny ablakokból.”
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Kemenes Géfin László született szürrealista: hátborzongatóan szép
rémálmai vannak. S éppen ezeknek szuggesztív hatása alatt születik ujja
alatt a vers fájdalommentesen, varratok s zökkenők nélkül, formásnak s
egészben öntöttnek. (Húsleves-expressz), míg máskor bizony, ha „bölcselkedik”, vagy ébren szándékolja az álmot (Tíz év), a prózavers a prózához közeledik, de még a kötött rövid vers is mállóbb szerkezetű lesz
(Drezda).
Ha nekem is szabad választásra biztatnom a költőt, azt ajánlanám neki,
írjon szűrrealista verseket, most, mert, úgy látszik, most van szürrealista
korszakában. Ezekben érvényre juthat szellemének hideg játékossága,
„csúfolódó természete” (Szervusz), de csecsemő- vagy magzatkorából
örökölt rémülete s önsajnálata is. Gondolok itt az első kötetbeli Születésem c. vers „visszabújás”-motívumának megismétlésére szürrealista szinten a Hold-éj c. versben. Ez is a legsikerültebbek egyike: minden a helyén
van benne.
Egy másik megvalósításra s kiteljesítésre váró lehetősége az a naív,
tiszta hang, amelyről eddigi kritikusai is dicsérettel emlékeztek meg, példának idézve a Kisgyerek 1-et, a Kirándulás zárósorait s a Szellem c. kis
gyöngyszemet. Ebben fogant a Holt termés valamint első kötete címadó
verse: a jégvirág is.
Játékos-szatirikus, szellemeskedő verset valószínűleg mindig fog írni,
pihentetőül, költészete melléktermékeként, de harmadik meghódítandó
területét nem errefelé kell keresnie, hanem az expresszionizmusban. Mivel versei többségét az expresszió, a nyelvszimbolika eszközeivel, szó- és
képdúsítással alkotja, mondhatjuk, hogy Kemenes Géfin László expreszszionista költő, az akar lenni. Nagy valószínűség szerint – a fönti kritikusi-baráti tanácsolgatások ellenére (melyekre minden valamirevaló költő
fütyül) – ő maga ebben az irányban akar tovább fejlődni, ezt érzi költészete hivatott formanyelvének. Tagadhatatlan azonban, hogy itt kell majd a
legtöbb nehézséggel megküzdenie. Az ilyen remek kompozíciójú, meggyőző dúsítások mellett, mint „Szemed fehér csuporban barna tej”, vagy:
„Kezed arcom titkát fürdető fény“, vagy: „öled lángbaborult felhők tánca“, melyekben a formai szépség tökéletesen igazolja a prózai analízis
számára lehetetlen hasonlatokat is, feltűnő az igei szerkezetek színtelensége, botladozása ugyanabban a versben „Vérünk futott, marta ereink
falát”, vagy: „Szánk száradt, nyelveink egymást keresték”, vagy: „Mellem
szúrt, te karjaimban remegtél A kompozíció mintegy elveszti expressziós
varázserejét, mint a földre hulló s szürke kőnek bizonyuló fényes meteor:
„Magányom kés, tested rejtelme boncol.” (Misztérium). A varázsból
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ocsúdó olvasó azonnal számonkéri az ilyen laza, nem vegyülő dúsításokból a hiányzó értelmet: „Napfényem kezdi ásni zokogva az új temetőt”
(Drezda), „A csendet fölfeszítették jajkiáltó artériák” (Kísérlet).
Milyen pompás például a Mérleg havá-nak hangvétele: „Gazdag koldus ez: túl a tejüveg-falon gyógyírt s füveket szed, jajt gyomlál” – hogy
aztán hirtelen köznapi földönfutóvá szürküljön ez a fényes koldus: „Lombos rím zizeg el, ritmus álmából ocsúdik, friss szalmába vér vegyül”. S
ebben az igék a ludasok, mint a következő mondatok prózaiságában is:
„összenőtt páncélt viszek”, „Nyugalmát már nem leli”, „Nyers feltámadást ontok”. (Az illatozó völgyben).
Meg tudja azonban ő mutatni az expresszióban is az oroszlánkörmöket,
ha a vers sodrása elég hatalmas pozdorjává zúzni a szegletes, merev testeket. Expressziója nem a Juhász Ferenc-i mikroflórából s faunából szövődik, közege inkább a vörösmartysan szellemekkel benépesített s kozmikussá tágított természet. Néha a kifejezésmód is a nagy romantikust, a
Délsziget költőjét juttatja eszünkbe: „Anyjához bújt a kisfiú s anyja melléről dérharmatos legelőt bogozott le, rétzöld combjaiból pedig égő nyelvet szívott ki magának” (A párduc kiáltása). Ugyanott József Attila-i bájjal párosulva: „A kisfiú homlokán kinyílt az őszi dél / s a mezítlen egresbokor ráncszőtté szívén / megállt a nap, mint kis vörös bogár. / A haldokló fűtől sárgás-szürke lett / az alvadt fény, majd a fejsze fokát / érintve
elszállt a fáskamra felett."
A kis kötet egyenetlensége tűnik ki abból, hogy a mesterdalok közé
ilyen zörgős muzsika vegyül: „Felszántó csöppek peregtek a loncon, le a
jázminhajlásba, ahol hím-hymen kettőzött gerelye tört” (Tibetig). – Zene
ütőhangszerekre? Igen, azt hiszem, tudatos stílustörekvés nála ez a szegletesség és modorosság, akárcsak pl. Fodor Józsefnél, aki ebből alkotott
sajátos zamatú, egyéni formanyelvet magának. Közvetlenül azonban valószínűleg inkább Ezra Pound hatott: vele birkózva tördelte, csonkítgatta,
nyirbálta nyelvének szabad szárnyait a műfordító, nem hatástalanul a költőre sem: „Távol a szentélytől, szigeten, / talpig fehérben, soha szertartás,
/ fogcsikorgatással áldozat: / egyedül, sok bűnben, mérlegként. / Lánc.
Szerelem. Üdvösség-szomj, soha / nem nyíló virágok harmata, / biztos
romlás. Hiába. Reménytelen.” (Lámák III.)
A talán maradi ízlésű bíráló jobban örül azonban az ilyen bujkáló, felfelsejlő hexameter-foszlányoknak: „Mindent kitakarsz: gyöngytyúktollú
felhők / puhaságában, szél-ölelésben állnak. / így sikogatnak a lúcfenyők
s az állat- / tekintetű bokrok; a donga-jég így válaszol.” (Fiaimmal a korcsolyapályán.) Vagy a Sappho-i reminiszcenciáknak a Csokor-ban:
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„Lámpa van benned / mint moly körözök fényed / hű udvarában... Gyere
szép fecske / tavaszunk tíz és három /versem a fészked”. Furcsa azonban
a nagyon is modern mondanivalójú Phaeton archaizáló nyelve, s nem is
hibátlan: nem dönthető el, nyelvújítás előtti-e, utáni-e. („S megrázkódék
magam is” – helyesen: megrázkódám.)
A „Zenit” egy kísérletező, elszigeteltségében hősiesen küzködő, nyelvi
közösségéből túlságosan fiatalon kiszakadt, legjobb soraiban mégis döbbenetesen gazdag költő alkotása. Nem „zenit” (hála Istennek), sőt
mégcsak állomásnak sem tekinthető. Tükör inkább, szemelvénygyűjtemény: íme, ilyen kérdések foglalkoztatnak, ezek a gyötrelmeim, ilyen a
„gonoszbuddhám”, „agyagos-gipszes ördögűzésem, szoba-áldozatom”
(Lámák I.)
Szeretném, ha ezek a sorok segítenék őt önmaga megismerésében.
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HATÁR GYŐZŐ
A költészet kísérlete 609
Elképzelem, hogy milyen lehet emigrációban, fiatalon, „induló” költőnek
lenni – és a hideg futkároz a hátamon. Elképzelem a kanadai havas reggeleket, amikor angol meg francia szó tépi az ember fülét, balfülét az angol
újságos bódé harsány hirdetései, jobbfülét a francia rikkancs „ancien régime”-intonálású, fura ordibálása hasogatja – csak épp magyar szóra ritkán számíthat a pipáló hidegben. Azaz, hogy számíthat, miért is ne számíthatna, ha valahol a nagy centrumok valamelyikében él, ahová a kivándorló magyarság tömörült; de ugyan van-e köszönet benne? Hiszen az
első generációs magyar, aki görcsösen – és a második generációs, aki
tisztességesen, lelkesen ragaszkodik nyelvéhez, akarva-nem akarva maga
is azt teszi, mint a jóval régibb keletű francia telepes emigráció: egy
mindinkább valószínűtlen, délibábos „ancien régime”-et akar átmenteni,
dédelgetni, konzerválni; már pedig ennek a szellemi igénynek, ennek a
respektíve Bossuet-t vagy Vas Gerebent „ébresztgető” sajtónakkönyvkiadásnak, ennek a különben nemesszándékú és tiszteletreméltó
hajnalkukorékolásnak a provincializmusából modern fiatal költő nemigen
táplálkozhat.
Elképzelem ezeknek a lehelettel pipáló, fagyos reggeleknek a spleenjét munkába indulóban, az idegennyelvű kenyérkereset valamelyik hétfőjén és máris tört ágnak, szélhordta gallynak érzem magam: a test is, a lélek is erőtelen s talán azon kezdeném, hogy eleve feladnám a küzdelmet.
Így megméretvén és könnyűnek találtatván, hogy is merném megítélni az
emigrációban induló, küzdelmes életű fiatal költőinket, ha a legtöbbjük
túlságosan hamar elcsábul nyomdafesték-szagra, túlságosan égetőnek
érzi, hogy nyomdát-kiadót ostromoljon; ha felfedezi magában a költői
elhivatottságot és sietve közölni akarja a vastagbőrű, szőröshátú, közömbös világgal az örömhírt; ha 24 vers közül válogat 22-t és nem 75 közül
25-öt, ahogy az óhazában tenné és ahol – függetlenül a rendszertől – végső fokon nem is ő válogatná, hanem a hidegen mérlegelő költő-szerkesztő
öregróka vagy más kipróbált kiadói ítész. Politikai implikációitól eltekintve is, a rendszernek vitatható, de több előnye, mint hátránya van, kivált olyankor, ha a jelentkező költőnek az otthoni – jóval nagyobb – mezőnyben, a fiatal telivérek versenyében sem fejlődik ki egészséges, cini609
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kus-szkeptikus „szimata” saját költői téteményeinek apodiktikus nagyszerűségével szemben és kritikai érzéke érzelgőssé válik a szeretettől, ha
édesgyermekeit nézegeti.
Vagyis, amikor a portéka-ajánlgató vigéci beszéd kicsorbul az ember
spleen-es mogorvaságán azon a bizonyos kanadai téli reggelen, számot
vet azzal, hogy – bármit is mondjanak a hivatásos lelkesedők és
hallatukra bár véresre tapsolta tenyerét maga is valami bizakodóbb, vidorabb, karácsonyos hangulatban – bizony az irodalomban az emigráció
elszegényedés; helyesebben a szegénység gazdagság-fitogtatása; még
helyesebben: szegénységi fogadalom a szerzetes remeték fogadalmas
szellemében. Az ember megfogadja, hogy az óhaza színpompás, raffinált,
drága játékai helyett ezentúl beéri a csontcsikóval s azzal játszik; de amilyen szent nekidühüléssel, amennyivel nagyobb odaadással-átéléssel, ennek a csontcsikó-nyergelésnek nagyobb mágikus telítettsége, nagyobb
kultikus feszültsége van. Mert ahhoz, hogy a költő nem az angyalarcú,
18-éves Rimbaud – ehhez magyar viszonylatban már régen hozzászokhattunk s ha Kemenes Géfin László most harmincas éveit tapossa, hát azért
„induló” költőnek borzasztóan fiatal abban az irodalomban, amelyben a
60–70 éves korban való „indulás” (a 40–50 évet késő tudomásulvétel)
sem ritka; de ne felejtsük el, hogy bármekkora is nálunk a kereslet költőben, a telítettség az örök költő-dömpingben állandóan fenyeget. Hittenhiszem és erre bizonyítékaim is vannak, hogy Kemenes Géfint nem az az
„embarras de pauvreté“ nyugtalanította álmában, amelyre céloztam – bár
olvastakor gyakran kísértett az a titkos érzés, hogy van benne valamelyes
arisztokratikus hajlam a ritka megszólalásra és az időszakos elhallgatásra
úgy, ahogyan az Mallarmé és Valéry sajátja volt – hiszen a gyermekkori
előidőkbe vész, amikor először kezdett bíbelődni a szavak versekbe rendezésével s igen korán megnyergelte a csontcsikót. Bizonyítékom: az
AURORA gondozásában megjelentetett második verskötete, a ZENIT.
Kemenes Géfin László először 1966-ban, 29 éves korában jelentkezett
JÉGVIRÁG c. plaquette-jével, amelyet a párizsi Magyar Műhely adott ki;
de addig is rendszeresen közölt az Új Látóhatárban, a Magyar Műhelyben
és az Irodalmi Újságban. Rögtön nyilvánvaló volt ezer minden; pl. elsőnek mindjárt az, hogy nem lehet „első zsengékről” beszélni annál, aki
ilyen korán kezdte az inaskodást; másodikul az, hogy messze idegenben
sem engedte el a Nyugat második nemzedéke védő-vezetgető kezét – legalábbis első tétova lépéseinél nem; harmadszor, hogy vérbeli lírikus; negyedszer, hogy nagyon mélyről és messziről, a nadir legfenekéről kellett
parabolikusán feltörnie-felívelnie, hogy a ZENIT olyan zenitjére emel1947

kedjék, amilyet a TÍZ ÉV, a HUSLEVES-EXPRESSZ, AZ ÁLLATOK
ÍTÉLETE, az ANYÁM és a LÁMÁK c. versek képviselnek. Kemenes
Géfin az ÚJ ÉGTÁJAK c. nyugati antológia 14 költőjének egyike, de ott
egy vers kivételével (AZ ILLATOZÓ VÖLGYBEN) minden költeménye
a JÉGVIRÁG-ból került ki s nem reprezentálja kellőképp művészetét.
Ezen a kötetén – a JÉGVIRÁG-on – még érződnek azok a messzi hazai
távlatok, ahonnan elindult; de amint erre egyebütt rámutattam, itt még a
szigorú formák nyűgös igényével valami formai bizonytalanság párosul.
A rímek összecsengése bizonytalan és keresett; és nem is a költőfejedelem ínyenc kancsalrímei, ha már szuverén művészetének minden fogására
ráunt – hanem elcsúszott asszonanciák, amelyeken világosán leolvashatni,
hogy érzésnek-gondolatnak kátyúi, buktatói, félrevágói-elterelői csupán.
Túlságosan gyakran nyúl az enjambement fogásához, de nem alkalmazza
szabólőrinci fölénnyel, inkább rákényszerül s ilyenkor a sorátkapcsolás
púpos-hídján áthuppanva, nehezen rázkódva döcög a vers szekere.
Ugyanakkor lenyűgözi és elkápráztatja olvasóját szótárával, amelyet kiküzdött – amelyért érezni, mennyire megszenvedett, amely az övé anélkül, hogy csízeit vagy erőszakolt volna, amelynek igaz mivolta meggyőző
és amely sokszorta érettebb, mint formakészsége. Egy-egy találata lélegzetelállító és olyan új, hogy ebben – sajátos költői nyelvében – már teljesen elengedte régi nagy mívesmesterei kezét és mindenestül a mi világunkhoz, a modern élet elszerencsétlenedett, túlcivilizált limbuszaihoz
tartozik (s hogy nem ez az egyedüli és legfontosabb, amiben megihlető
hazai mesterhagyományainktól elszakadt, arra majd még rákerítem a
szót). Új kötetében, a ZENITBEN mintha más ember, más költő lépne
elénk – oly messze sodródott saját indulásától és ha magamat mérvadónak
tartanám, mint ahogy nem tartom, megkockáztatnám azt az állítást, hogy
„jó irányban”. Persze, hogy savanyú mosolyt, sértődést ne provokáljon ki,
jól tudom, milyen messzemenő kvalifikációra szorul az, hogy ma valaki
„vérbeli lírikus”. Mert Kemenes Géfinnek nemcsak a múlt – szép és nobilis – formajátékától sikerül hovatovább megszabadulnia, hanem a „lírikusról” alkotott elképzeléstől is elszakad; végbemegy benne modern korunk rettentő átértékelése, hiszen akár lelkesedünk érte, akár kapálódzunk
ellene, tudomásul kell vennünk, hogy a „szép“, a „jó“, a „nemes”, a
„fennkölt”, a „felemelő”, a modern költészet világában már a századelőn
végveszélybe került; míg végül forma és tartalom, ihletés és indulat
parnassien elképzeléseit olyannyira háttérbe szorította életünk szörnyetegsége, hogy maga a költő is mazochista szörnyeteggé vált, csak hogy
öntépő, élve-vagdaló, zsigere-kifordító műtéti mutatványaival még der1948

mesztőbb hipnotikus erővel érzékeltesse világunk kínzó abszurditását,
meg kényszerítőbb igézettel valósítsa meg a füstmiláni „szenzibilizációt”:
„A városkapunál hullabűz / fogadott, s hogy semmik se vagyunk, / lebetűztük a neonokról. / Napokig vártunk, összebújva; / holdfénynél útilaput
szedtünk / s haltunk az elhagyatott tereken. / Ha ugatni kellett, ugattunk,
ha félni, féltünk ... / Most este van, s nem tudjuk, merre / menjünk. A szakadékok szélén / üldögélünk, nézzük tétován / a gerincek, kocsonyás szemek, / bolygók, sárga fák, gépek, arcok / értelmetlen lárva-halmazát / ... “
(ZENIT). Az előfutárok – Louis Bertrand, Lautréamont, Rimbaud – óta a
modern költő többé-kevésbé tudja, hogy a költészet az idegösszeomlás
határmezsgyéin való veszedelmes portyázás, fekete Hatalmak felidézése,
állandó kockázata az emberi tönkremenés: ezt a sarcot kell fizetnie
jóelőre Radamantisznak, hogy felhozhassa darabonként, töredékenként
alvilági látomásait – mely alvilághoz gépesített poklunk olyannyira hasonlít; és ilyen értelemben lírikus Kemenes Géfin is; ahonyan az
osztályostársa, Bakucz József is, aki vele együtt most van beérkezőben a
költészet barátságtalan révébe és iszonyatába, vállalva a lélek törmelékesedésével a szöveg széthullását epileptikus foszlányaira, önkívületes habot túró darabjaira; és osztályos-társa Makkai Ádám is —bár ő filózofikus
lélekalkatával az új líra kereteiből minduntalan kitör (ha „keretnek” lehet
nevezni a túlszabadság, a tátongás szerencsétlenségeit). De míg Makkai
veszélye az, hogy a világrejtély metafizikai felelősségrevonásától,
papifejedelmi oltárszolgálatától iróniája el- és lecibálja, és míg Thinsz
Gézánál a líra olykor hónapokra eltűnik az irónia krampuszfelhőiben,
Kemenes Géfinnél valahogyan a lírikusnak jobban sikerül kiheverni ezt a
heveny iróniát és még nyelvöltögető verseiben is (pl. A BOMBÁT FEKTESSÉTEK, HENRY MILLER PATAGÓNIÁBAN, HÁT IGEN: TE
DRÁGA vagy A HARMINCADIK MÁJUS, amelyekhez nem volna nehéz fellelni Thinsz Gézánál a párhuzamos verseket) – még azokban is
felülkerekedik a líra; én legalábbis fölöttébb meggyőzőnek találtam A
HUSLEVES-EXPRESSZ Henri Michaux-t idéző, kesernyés-szomorú
szörnykarikatúráját. Hol van már ettől a JÉGVIRÁG szonettzuhataga!
Amivel persze távol álljon tőlem, hogy „leszóljam” a szonettet csupán
azért, mert Kemenes Géfin kitörésé a vers szabadabb pástjaira elképzeléseimhez közelebb áll, annál rangosabb költő ő, semhogy ilyen ostobaságot prézsmitáljak és még nem felejtettem el, mit mondott Nietzsche hogyan bosszulja meg az embert az a létrafok, amelyet átlépett (s itt elsősorban műfordításaira gondolok, ahol formai bizonytalansága gyakran árulkodó; ám „az vesse rá az első követ” – mondhatná számos egyívású nyu1949

gati pályatársa – „aki műfordításában formailag még nem bizonytalankodott”). S míg Siklós István verseinek forgatása közben az olvasó úgy érzi,
éppen az irónia teljes hiánya teszi képessé a költőt a metafizika
emberentúli csúcsainak a megrohamozására, Kemenes Géfin költői alkatában az a meglepő – és örvendetes – hogy iróniája ellenére vállalkozik és
képes erre a gyakorlatra. Rangsorolása világnézeti pártállás szerint változhat, de nehézségeit, vakmerőségét és lélektani veremcsapdáit tekintve
azt hiszem, ez a legmagasabb diszciplína. Ballasztját Kemenes Géfin
ilyenkor sem hányja el, de iróniája elhallgat és szerfölött csodálkoznék,
ha felsülnék abbeli jóslatommal, hogy költészetének főiránya ezek felé a
csúcsok felé vezet. A reménytelenség látomásait vállalnia kell annak, aki
nagy merészen, születésével „felcsap” embernek, ahelyett, hogy megmaradna a fauna boldogabb birodalmában, ahol egy-egy őznek-szarvasnak,
borznak vagy bölénynek nincs „pályafutása”, nem tervezi gyermekei
„karrierjét”, sem nem firtatja istene titkát; mint embernek vállalnia kell a
világ vágóhídjain át bendőjébe indított jószágok verdiktjét (AZ ÁLLATOK ÍTÉLETE) csakúgy, mint ama Legmagasabb Diszciplina ráküldött
vízióit a kanadai tél Tibetet-havazó reggelén: „A reggeltükörből rámnő
gyermeki / torzságom, elrendezem a megszokottat, / imamalmom, ez a
rügybütykös kéz / fordul s kipereg belőle agyagos-gipszes / ördögűzésem,
szoba-áldozatom / ... / az oroszlán ölelését imatekercsre másolod / meggyújtod és megeszed tűzbuddhádat / emberré igen kiált az unicornis / átmelegszik iszonyatodúd / ijedelembarlangod fölfénylik kis időre / dél
pásztázza végtelen szírtjeidet / ...” (LÁMÁK I—II).
S hogy ne csak szegénységéről és hátrányairól szóljunk, kivált Kanadában, ahol talán még nehezebb modern magyar íráshoz jutni, mint Londonban, Bécsben vagy Párizsban – szóljunk az emigráció előnyeiről is.
Ne áltassuk magunkat, Kemenes Géfin Lászlónak nyugaton könnyebb ez
az útrövidítés, hamarabb szabadulhat meg eredendő, költőnemzeti provincializmusunk nyűgétől, amely otthon oly impozáns, ezer és egy olyan
jogon oly tiszteletreméltó s amelynek harsány kizárólagosságát csak az
utóbbi évek „pótolvadás”-a folyamán sikerült elsietve, hebehurgyán megtörni; ő egy nagy hármasugrással előreugorhatott oda, ahová Csoóri Sándornak tizenöt év küzdelmével is csak nehezen, másnak – Tandori Dezsőnek például – a belső emigráció aszkétikus vállalása kellett. De ne is vessük el a sulykot, tudjuk, hogy az emigrációban is a tradicionalizmus a
hangadó s a mézesbáb, a tulipántos láda érzelgősségeit klenódiumként
őrző diaszpórában ennek van inkább tömegrezonanciája; így hát bizonyára Kemenes Géfinnek is – Horváth Elemérrel, András Sándorral, Vitéz
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Györggyel, Bikich Gáborral és másokkal egyetemben – van mit hallgatnia
„érthetetlen” verseiért. Ám e rangos szellemcsapatban egyiküknek sem az
a dolga, hogy szószátyár apológiákkal fecséreljék erejüket. Társaihoz hasonlóan Kemenes Géfint is megmenti egyfelől az, hogy biztos menlevele
van: tehetsége – másfelől az, hogy ő „elkötelezett” költő. De nem úgy
kötelezte el magát – pártnak vagy evangéliumnak, maffiának vagy részvénytársaságnak; még csak a költészet titkos konfraternitásának sem. Hanem annak, hogy elindult valamiért, valamerre, valami ismeretlen közegben, amit jobb híján költészetnek hívnak – saját veszélyére, szabadságára
és lehetőségére. Még arra sem írt alá elkötelezvényt, hogy eddigi önmagához hű marad; ám ez a legcsalhatatlanabb biztosíték arra nézve, hogy
bárhová vezessen is, kitart a nagy kísérlet mellett, amire feltette éberen
figyelő eszméletét.
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HANÁK TIBOR
Az elidegenedés költészete 610
ÚJ ÉGTÁJAK, 1956 óta idegenben élő költők antológiája. A verseket
válogatta és a gyűjteményt szerkesztette: Gömöri György és Juhász Vilmos. Occidental Press, Washington, 1969, 159 lap.
Mit írnak és akarnak a költők idegen földön, más égtájak alatt? Kinek
szólnak? Mi a szerepe a versnek idegenben, olvasók nélkül, visszhang
nélkül? Egyáltalán mi a költészet az országon kívül, és kik azok, akik
költőnek nevezik magukat?
Ha otthon élnék, bizonyára ilyen vagy ezekhez hasonló, részben romantikus, részben nagyon is racionalista ízű kérdéseket tennék fel annak
hallatára, hogy külföldön is van magyar költészet. Azt gondolnám tálán,
hogy az idegen környezet értelmét veszi a költészetnek, az anyanyelvi
közösségtől eloldott szó hontalan, céltalan. Különös lényeknek tekinteném a külföldön élő költőket, kik palackpostával akarnak üzenni az idő és
tér mérhetetlen tengerén.
Részben igazam is lenne. Furcsa lények a külföldi magyar költők, ha
nem is azért, mint sokan képzelik. Nem azért különösek, mert külföldön
élnek – az ilyen, kettősségre kárhoztatott sors milliónyi! –, hanem, mert
költők. Ebben a tekintetben sok lényegi kérdés otthon és idekint azonos.
Hogy mi a költészet, éppoly nehéz megmondani az országban, anyanyelvi
közösségben élve, mint „távol Indiákon”. A definíció megállás lenne és
halál. A költészet élet, tevékenység. Folytonos létesülés. Csak annyit
mondhatunk: irodalom az, amit a hangokkal és a betűkkel meg lehet csinálni. A próza lapszéltől lapszélig tart, a vers a papír egy részét üresen
hagyja. De ez sem kielégítő kritérium, mióta prózában is írnak verseket.
A próza és a vers között – ha szükségét érzi – az alkotó húzza meg a határokat. „A próza nem antiköltészet per definitionem” – mondta nemrég
Aragon Francis Crémieux-nek. Hogy mit akar a költő, szintén nem földrajzi kérdés. Budapesten vagy Kuala Lumpurban egyaránt fojtogat –, ha
fojtogat. Szerencsés az a költő, aki tudja, mit akar. A legtöbben csak versről versre tudják. Az egymás mellé tett szavak izgalmát akarják, a véletlen
játékát, vagy a szabályos légzést, önkifejezést vagy csak egy verseskötet
kiadását. Sokszor csak leírják az első szót és kíváncsian várják, mi lesz a
következő – mint egy német író megállapította. Épp ezért nem túloznám
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el a költészet értelmének és céljának szociális vonatkozásait sem. A vers
mindenütt és mindenkor elsődlegesen a belső szükségletek kielégítésének
eszköze. A költő magának szól és ha épp akarja, ő maga határozza meg az
olvasók és hallgatók létszámát. Magyarországon is lehet azzal a tudattal
írni, hogy senki nem érti meg a születő sorokat és elszigetelten idegenek
között is szánható a vers a „magyar millióknak”. Ha a költő kommunikációs eszköznek tekinti a verset, nem azoknak ír, akik megjelennek irodalmi estjén vagy kezükbe veszik kötetét, hanem képzelete alakjainak. A
haza: képzelt haza, akkor is, ha otthon él a költő; kedvese képzelt kedves,
még akkor is, ha a szomszéd szobában van. A közönség része a versnek,
eszményítés eredménye, alkotás, s rendszerint vajmi kevés köze van a
tényleges, a vers utáni közönséghez. Az alkotás megköveteli az elszakadást, a tudatos, a vállalt elidegenedést a környezettől, a mássá, a különbbé
válást, ha nem is morálisan vagy tudásban, hanem a kifejezés tekintetében. A művészi formálás vonzásának intenzív átélése, az alkotás, a költőség tesz idegenné –, nemcsak külföldön. Ezt az elszigetelődést többek
között épp az anyanyelv dús szemetet is hömpölygető köznapi élete kívánja meg a hazai költőtől.
Ezzel korántsem akarom azt állítani, hogy a külföldi magyar és a hazai
költészet sok fontos vonatkozásban nem ágazik el egymástól. Hogy melyek ezek a vonatkozások, hogy a környezet, az országtól való távolság
hatása hol, az alkotás mely dimenzióiban és miként jelentkezik, arra az
előttünk levő kötet alapján válaszolhatunk.
Gömöri György és az időközben elhunyt Juhász Vilmos 14 külföldön
élő költőt választott ki bemutatásra. Ezek: András Sándor, Bakucz József,
Gömöri György, Horváth Elemér, Kemenes-Géfin László, Keszei István,
Lökkös Antal, Makkai Ádám, Máté Imre, Nyéki Lajos, Papp Tibor, Siklós
István, Sulyok Vince, Vitéz György. A lista imponálóan hosszú, mégis
néhány szűrőszempont érvényesülését sejteti. Láthatólag korhatárokra is
tekintettel voltak a szerkesztők. A legidősebb (Nyéki) 44 éves, a legfiatalabb (Kemenes-Géfin) 32. Azokat az évjáratokat képviselik tehát, melyekben a külső hatások befogadására még tágra nyílnak az érzékszervek,
de a rendező elvek már kialakultak. Mindegyikük Magyarországon végezte el a műveltség törzsét meghatározó középiskolát. Enélkül talán egyikük
sem lenne ma magyar költő. Igaz ugyan, hogy jelen környezetük számára
most sem azok, nem költők, hanem villanyszerelők, francia nyelvtanárok,
norvég könyvtárosok, amerikai géptervezők, egyetemi tanárok. A versírás
nem a fő foglalkozásuk. Nem ebből, de talán ezért élnek: a munka utáni
munkáért, az irodalomért, a verselésért. Alapvető, közös sajátosságuk ez a
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kettősség: mások napközben és mások este. Nappali világításban franciául, angolul, németül fogalmaznak, lámpafénynél magyar verseket írnak.
A kötet alcíme is egy összekötő tényre utal: a menekülés közös időpontjára. 1956 előtt külföldre került költők művei szándékosan kimaradtak. Mind a 14 költő az 1956-os forradalom következményeként hagyta el
Magyarországot. A verseskötet azonban nem reprezentálja a magyar költészet 1956-ban idegenbe plántálódott vagy itt kihajtott ágát. Túl hiányos
az antológia ahhoz, hogy a lényegkiemelő válogatás igényével lépjen fel.
Legalább 5–6 jelentős költő kimaradt belőle, legalább húszan képviselhetnék a megadott időszakasz költészetét. Mindenekelőtt: Thinsz Géza
verseinek felvétele nélkül nem lehet egy kötet címlapjára azt írni, hogy az
„1956 óta idegenben élő költők antológiája”. Sem korhatár, sem a menekülés időpontja nem indokolja Thinsz Géza kimaradását, legkevésbé a
minőség mércéje.
A 14 kiválasztott költőt viszont odaadással, hozzáértéssel és jó arányérzékkel mutatják be a szerkesztők. A közölt versek mindig visszaadják
az egyénítő lényeget, érezni lehet bennük és általuk a „princípium
individuationis” jelenlétét. Ezt nem a különböző témák és élmények
okozzák – hiszen van közös mondanivalójuk –, hanem a sajátos előadásmód, az egyéni hang. Mily biztonságosan zárt költői nyelv- és képvilágba
látunk pl. Kemenes-Géfin László izgalmas árnyékokat kutató néhány versével, mily távol vannak ettől Makkai Ádám szózuhatagai, Nyéki Lajos
hangérzékeny rezdülései vagy Máté Imre nyelvújítás előttinek ható sorai
–, hogy csak néhány találomra kiragadott elágazást említsek. Pedig egyegy költőt mindössze 6–8 vers képvisel, s ez igen kevés lenne egy portré
megrajzolásához, ha a válogatás nem mindig a legjellemzőbbet emelné ki.
A hiányzó vonalakat Határ Győző mesteri bevezetője húzza meg, gyöngéd szeretettel, gondosan, de könnyedén. írása elemzés és összegezés.
Otthon és idekint mindenkinek el kellene olvasnia, aki úgy érzi, hogy van
köze a magyar irodalomhoz, aki meg akarja ismerni nemcsak a kötetben
szereplőket, hanem a külföldön élés lélek- és nyelő-tanának néhány alapelemét is.
Heidegger azt írja Georg Trakl egyik versével kapcsolatban, hogy
„minden nagy költő egyetlen egy versből költ”, melyet talán soha nem ír
meg, de belőle mint láthatatlan metafizikai-esztétikai forrásból táplálkozik minden sora. Mintha a külföldi magyar költők is egyetlen ilyen mágikus erejű versből, közös elvből serkentenék elő költészetüket, – vagy óvatosabb fogalmazást használva: a kötet versei egy ilyen átfogó, imaginárius
költemény feltételezésének lehetőségére hívják fel a figyelmet. Ha címet
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kellene adnom ennek a közös nagy versnek, ezt írnám fölé: „A lét és a
semmi.” Nem azért, mert ezt bármely vers fölé oda lehet írni – hiszen
minden befogható a „van” és a „nincs” ollója közé –, hanem mert a kötetben a létnek és a semminek sajátos és közvetlen értelme van. A számos
egyéni nézésmód és hangvétel megannyi lehetőség a közös
létproblématika megnyilvánulásának, kifejezésének. Bakucz József a
„Semmi éneké”-ben az „embertelen kertről” szól, melyben zuhanunk,
akár a levelek; Gömöri György a menekült-sors leírásával fogalmazza
meg az egzisztenciális szétziláltság nekünk jutott változatát; Horváth
Elemér sóhaja – „Előbb halok meg mint szeretném” – vagy KemenesGéfiné – „várunk mind a halálra” –, Sulyok Vince vers címei – „Céltalan
gyönyörű ének”, „Eszelős idők”, „Emberkívüli magányom”, „Elveszetten
a nyárban” – vagy Vitéz György szüntelen halálvíziói sorra a semmibe
meredő létünket írják körül.
Az egzisztencia költészete ez és/vagy a halálé. A kettő ugyanaz. Ez az
új ezekben a versekben. Adynál és Vajda Jánosnál, vagy még korábban,
az élet valaminek a megélése vagy élményteljesség; a halál: ennek megszakítása, vége. Az „Új égtájak”-ban élet és halál a végesség összetartozó
együttesét alkotja. Nemcsak az élet egészének semmibe fulladását élik át
a költők. A sehonnét és sehová tudata elvont. Nem akadályozza meg
szükségszerűen a konkrét élet, a napok és órák élvezését. A kötet verseiben azonban az élet minden mozzanatát a halál veszi körül: „Halál a tánc
is... És tánc a halálunk” – írja Makkai Ádám, vagy mint Kemenes-Géfin
László mondja: „bennem kondulí a semmi nyelve: sistergő sorsom s ideoda taszító szerelmem érces ostora”. Minden gondolatunk, minden érzés
és mozdulat együtthatója a nem-lét. A végesnek minden részlete is véges,
egzisztenciánk attribútuma az elmúlás: a lét helye a semmi. Hegelnél még
logikai kényszerből, a legáltalánosabb fogalmak tartalmatlansága révén
azonosult a lét és a semmi, az egzisztencializmusban pedig az egyedi lét
elemzésének eredményeként. Az előttünk levő antológiában természetesen nem az egzisztenciálfilozófia követéséről van szó és talán nem is arról, hogy – mint mondani szokták – vérünkké vált a gondolkodók néhány
korformáló megállapítása, életérzése, hanem inkább csak úgy lehet, hogy
a filozófusok és költők azonos létélményekből merítik gondolataikat. A
filozófia itt csupán felépítmény („Überbau”) – az élmények és idegek
felépítménye, mely segít az átéléssel közvetlenebb kapcsolatot tartó költészet interpretációjában.
A szemléletből adódóan a versek nagy részének hangulata komor.
Csak az északi költő, Thinsz Géza szólaltat mediterrán sípokat a bűnbe1955

esés előtti örömökről. De ő hiányzik a kötetből. A többiek között csak
Lökkös Antalnál akadunk játékos kedvre („Amszterdami ballada”), nyugalmas állóképekre („Orsika olvas”, „Tájkép három TV-antennával”) és
Készéi Istvánnál pozitívitásra („Só”), mely azonban negatívumból, az idő
ízetlenségének tudatából eredő sóhajnyi program csupán. Az élmények,
az élet érzékletes részletei többnyire oly módon szűrődnek ki és rendeződnek a versekben, hogy minduntalan egzisztenciánk semmisségére, a
halálnak szánt létre emlékeztetnek. A főszerep a legmúlóbb élménynek,
az erotikának jut. A létezés egyetlen izgalmi központja, végső menedéke
az ölelés. A szerelem a világ ellenében ápol – írja András Sándor – s „míg
ápol beteg-szép renddé igazodik napjaim sorsa”. Ami az ölelések között
van: szünet a létezésben, köznapi lényegtelenség. A létezés összpontosulása az erotikumban fokozza a semmi hatalmát: „ruhánk elszakad a gyors
jövőidőben” – olvassuk Papp Tibornál. Az erotikumot természetesen nem
példázatnak választják a költők, nem a szerelmen akarják kipróbálni az
egzisztencialista gondolattár érvényét, hanem inkább fordítva: mert az
erotika
fő
értékké
vált
számukra,
azért
kerülnek
az
egzisztenciálfilozófiában honos szemlélet közelébe. A mámor a semmi
mutatója, s ha a lét azonosul a mámorral, a lét válik a semmi mutatójává.
Az erotika feltűnően sok költeményben nem csupán élményleírás, hanem gondolatok hordozója. A konkrétum az általánosba magasodik, az
egyedi feloldódik a nagy áramlásban. Ezt a folyondáros kozmoszt, az „art
nouveau” növényi vonalaira emlékeztető sűrűséget szövik maguknak,
pótlásul az elveszett végtelenért vagy az individuális létezés elenyészésének kifejezésére. Szinte bárhol felüthetjük a kötetet, lépten-nyomon
neoszecessziós képekre akadunk. Siklós István mintha az élmények panteizmusát képviselné: a parányit, a sejtet hullámzó tengerré tágítja vagy
csavargó füstté. Úgy érzi, „lucskos hínár”, „hömpölygő áradat” veszi körül. A többieknél, itt-ott talán még a próféták széles tüdejével zsoltározó
Máté Imrénél is, csupa sodródás, hullás, lebegés, „elemek kavargó árama”
(Sulyok), körtánc, „árnyék-karmok alkonya” (Kemenes-Géfin), lángok,
haj, szél, inda, „ezernyi forrás”, mint Beardsley illusztrációin, Hodler és
Klimt képein:
A mindenség örök körtáncában forogva
lejtem táncom, lényegem nem tartja semmi fogva,
saját testem felett száguldók, mint a szél.
(Keszei)
Az egzisztencialista életérzés így vegyül a vitalizmus képeivel, Bergson és Nietzsche fogalmakon túli világával. Nem mintha a költők sokat
1956

törődnének a filozófiai összefüggésekkel. Nem, erre nem ügyelnek, de
ösztönösen is ezeken a gondolati pályákon haladnak, az „élan vital” dús
poézisét idézik. Az egzisztenciális „semmi” és a vitális „minden” összetartozik: a kozmikus kavargásban elenyészik az Én. Más szóval – és ez
egy újabb aspektus – nem értjük a mindenséget. „Semmi sem világos,
sem bennünk, sem körülöttünk; mindenünnen árny és titok környékez
bennünket. A megismer- hetetlen szorításában vergődünk” – írta Ferdinand Brunetiére francia kritikus 1889-ben. Most a semmi hatalma táplálkozik abból, hogy nem értjük a létet. „Rianásos szavak jégtábláiról lecsúszik az értelem tövig rágott körmű ujja” (Vitéz). Az ész becsapott minket.
Hitelét vesztette. Ellenség lett, „üdvre szánt, poklot hozó találmány”
(Makkai). „Kivonás, szorzás szeli föl semmi-helyed s óráid” (KemenesGéfin). Az érthetetlenség azt jelenti, hogy minden idegen, mindenki magányos: „életemet senki sem kéri” (Papp). Nincs otthonunk: „nem lakom
a házban épp hogy árnyában ülök kívül a renden” (Bakucz). Már az új
világ eljövetelében, a változásban sem hiszünk: „egyre távolibb föld tölti
be álmaim” (Horváth). Az elidegenedés költészete ez.
Nem véletlen, hogy a „vis á vis de rien” érzése a nyelvtől vár létet.
Heideggernél ez a kapcsolat éppúgy megtalálható, mint az „Új égtájak”
költőinél. Az összefüggést legjobban Siklós István verseiből látjuk: „már
nincs jelentése a szavaknak, a legkomorabbak is színtelen keverékké válnak”, „már nincsen jelentése a jelentésnek, távolság méretek sebesség
pókhálójában vergődve kiszikkad az egész teremtés arca az értelmetlenség kegyes leheletében”. Azért ízetlen és törékeny az emberi lét, azért
vesz bennünket körül a semmi, mert nincsenek szavaink. Bennünk a
„semmi nyelve” kondul. „Csak szétrongyolja nyelvemet a szó, nem oldja
némaságom” – írja Keszei István arra utalva, hogy sémák, közhelyek, üres
szólárvák halmazává lett a nyelv. Csak Máté Imre garabonciás kezében
van varázsereje a szavaknak, ő igékkel győzi le a „Gonoszok Gonoszát” s
foghegyről intézi el a dekadencia migrénes gondjait:
Ki nem ura látomásainak –
igék pörölye, eszmék malma –
oktalanul szaporít hiú szavakat.
A többiekből hiányzik a „látomás” és biztonság: összetört bennük a lét,
összetört a nyelv, de ők is tudják, hogy innét jön az élet, az erő. Dadogok
– írja András Sándor – „de csak amíg teszem, éltem”. Nyéki Lajos „Óda a
nyelvhez” című verse szép vallomás arról, hogy a szó létre hív, teremt:
Teremtsd magad hát, amíg teheted,
szakítva, ami összenő,
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zúzva, ami mered,
megkövesítve,ami illanó,
ne hagyd magad: kapálózz az idő
pára markában, hisz azért való
a halál is, mivel megnevezed.
A felszólítás nem megvalósulás. A hiányt jelzi. Mutatja az utat, de nem
járja. A teremtés gyakorlatát Siklós István próbálgatja szavak összevonásával, betűk felnyújtásával új írásképek, futó káprázatok létesítésével. A
vizuális költészet első lépése ez. A másodikat sem ő, sem társai nem teszik meg. Nem jutnak el a szavak jelentéstartalmának kikapcsolásához, a
jelkombinációkhoz, az experimentalizmus, konkrét költészet és más neveken szereplő formalista irányok szórakoztató haszontalanságához. Talán épp azért, mert az „Új égtájak” költői legalább arra a célra igényt tartanak, hogy kifejezzék a céltalanságot. Ragaszkodnak a szubjektivitáshoz,
nem akarnak kivonulni a versből és talán nem hisznek abban sem, hogy a
jelekre bontott sorok biztosítják az új kezdet tisztaságát.
Más a nyugati magyar költészet, mint a hazai? Határ Győző arra figyelmeztet Vas Istvánnak adott szellemes válaszában: „Hiba volna azt
várni tőle, a messze idegenben élő magyar írótól, hogy szinte tüntessen a
couleur locale-lal...”, majd mentegetően hozzáfűzi, hogy a költők többsége „áttételesen olvasztja költészetébe és áttörtén tükrözi a megemésztett
'új égtájat' ...” Ismertetésünk is erre a közvetettségre utalt. Nem abban van
a külföldi és a hazai költészet különbsége, hogy az egyiknek van közönsége és értelme, a másiknak nincs, talán nem is az egzisztencia elveszettségének tudatában és a szecessziós képfűzésekben. Még a léthelyzet és a
költészet egybevágásában, az élmények atmoszférikus nyomásában sem
feltétlenül találunk eltérést. Elidegenedésért nem kell külföldre menni;
otthon is lehet a költő menekült, élhet belső emigrációban. Mégis azt
gondolom a megismert versek alapján, hogy a külföldön született költészetre a menekülés kiolthatatlan traumája sajátos fényt vet és háttérként
mégiscsak ott dereng a „couleur locale”, mint a reneszánsz portrékon a
táj. A semmisség és a magány tudata ma szinte univerzális, mindenütt
jelenvaló, de ahogy az „Új égtájak”-ban jelentkezik, az sajátos: külföldi
és magyar.
A legtisztábban ez Gömöri Györgynél észlelhető. Csaknem minden
verse emelkedett értelemben politikai, társadalmi. Környezete nem érti, –
„halsereg” veszi körül –, de ő csak abból a nagy élményből táplálkozik,
mikor „tízezer esküdt harsogta az újramegértett Nemzeti Dalt”:
Halványodik az emlék, mint a gázlámpák hajnalanta,
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de hűtlenséges hűségem tart, amíg csak élek –
megyek a dumfriesi úton, pesti hajnalok álmát
álmodom, és tudom: az út végén hazaérek.
Makkai Ádám is a magyar forradalom halottaiért ír rekviemet, Bakucz
József „N. I. halálára” fűzi tovább a gondolatokat az „erőszakos halálról”,
Horváth Elemér prózai verse („Egy fehér néger naplójából") odahinti életének égő mozaikjait a „napfénytől vemhes városokra” és csak az hajtogatja: egy a fontos, „nem a villany, nem a televízió, nem a kenyér, nem az
ital, nem a mozi, nem a ruha, nem az elektromos hajszárító, nem a cukor,
nem az olaj, nem a táskarádió, nem a villamos, hanem a szabadság...” S
aztán sorra idézik a távolodó otthont. Papp Tibor „derékig az ismeretlenségben” a „sivatagról” és a „pusztaságról” ír, mellyel nem tudunk megbékélni; Máté Imre a „Kelet hírnöké-nek tudja magát, Lőkkös Antal odatapad a magyar látványokhoz, faluhoz, fűzfához, rőzséhez, de ez nála természetszerűleg nem leírás, hanem emlék és ezért alapvetően más jellegű,
mint az otthon született versekben. Vitéz György Fundy öblét, Sulyok Vince az északi erdőket, Papp Tibor Párizst, Gömöri György Asconát,
Stranraert, András Sándor, Bakucz József, Horváth Elemér, Makkai
Ádám, Siklós István a tengert rajzolja az élmények mögé, majd halvány
rézkarcok, majd szimbolista képek stílusában.
Nem hiszem, hogy az „Új égtájak„-at bármely hazai antológiával össze
lehetne téveszteni. A sorokon átrémlik a távoli emlék és a közeli valóság,
a kettős elidegenedés képekre és gondolatokra bontott élménye. Biztonságosan individuális, de összetartozó költők verseinek gyűjteménye ez.
Helyzetük és egyéniségük nem zárja be őket valami bujdosó- vagy különc-romantikába, nem az elszakadás, a sziget-lét teszi verseiket egyénivé, hanem a sajátos kapcsolat a korhoz és a hazához.
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1950 novemberében Svájcban alapították meg a magyar emigráció népi szárnyához 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, költeményeket, 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 kevesebbet 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 forrás mindenki számára, aki a magyar kultúra iránt érdeklődik.

